
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL RECTOR DEL SISTEMA ESTADÍSTIC DE 

CATALUNYA (esborrany pendent d’aprovació) 

 

Acta núm. 5, dimecres 30 d’octubre de 2013 

 
 

Assistents 

Hble. Sr. Andreu Mas-Colell President 

Sr. Albert Carné Hernàndez Vicepresident 

Sr. Frederic Udina i Abelló Institut d’Estadística de Catalunya 

Sra. Teresa Prohias Ricart Dept. de la Presidència 
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Sra. Maria Josefa Moya Dept. de Cultura 

Sr. Ivan Planas i Miret Dept. d’Economia i Coneixement  

Sr. Josep Anton Mundó i Balcells Dept. d’Empresa i Ocupació 

Sra. Núria Aymerich i Rocavert Dept. d’Interior 

Sr. Xavier Farriols i Solà Dept. de Justícia 

Sr. Josep Maria Argimon i Pallàs Dept. de Salut 

Sr. Josep Maria Roigé i Rafel Diputació de Lleida 

Sra. Cristina Carcel i Ferrer Ajuntament de Barcelona 

Sr. Joan Ramon Rovira i Homs Cambres oficials de comerç 

Secretària: 
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S’han excusat d’assistir-hi 
 

Sr. Albert Carreras de Odriozola Vicepresident  

Sra. Dolors Salgado i Ygarza Dept. d’Ensenyament  

Sra. Montserrat de Vehí Torra Dept. de Governació i Relacions Institucionals 

Sr. Pau Villòria i Sistach Dept. de Territori i Sostenibilitat  

Sr. Francesc X. Forcadell Esteller Diputació de Barcelona 

Sr. Miquel Calm i Puig Diputació de Girona 

Sr. Pere Granados Carrillo  Diputació de Tarragona 

Sr. Joaquim Fernández i Oller Representant ajuntaments més de 50.000 habitants 

Sra. Ana del Frago Barés Representant ajuntaments menys 50.000 habitants 

Sra. Mayte Capdet i Sorribes Autoritat del Transport Metropolità 

 

 



 

 
 

A la seu de l’Institut d’Estadística de Catalunya (d’ara en endavant, Idescat), Via Laietana, núm. 
58, a les 16.30 hores del dia 30 d’octubre de 2013, es reuneix el Consell Rector del Sistema 
estadístic de Catalunya (d’ara en endavant, SEC), en sessió ordinària per tractar els temes 
fixats a l’ordre del dia, d’acord amb la convocatòria del conseller d’Economia i Coneixement i, 
alhora, president de l’Idescat.  

En la seva qualitat de president del Consell Rector del SEC, el conseller d’Economia i 
Coneixement dóna la benvinguda als assistents i s’inicia la reunió, amb el següent ordre del 
dia: 

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior. 

2. Informe del director de l’Institut d'Estadística de Catalunya. 

3. Proposta de Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2014. 

4. Informe sobre l'acompliment del Programa anual d'actuació estadística per a l’any 2012. 

5. Consideració i debat de la proposta de nou Decret d’organització i funcionament de 
l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

6.. Torn obert de paraules. 
 
 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 

S’aprova sense modificacions l’acta número 4 corresponent a la sessió del Consell Rector del 
SEC, que va tenir lloc el 22 d’octubre de 2012, d’acord amb la proposta d’acta tramesa amb 
anterioritat a la sessió d’avui. 
 
 

2. Informe del director de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

 
El director de l’Idescat presenta les activitats més destacades dutes a termes pel SEC des 
d’octubre de 2012. En aquest informe comenta els treballs realitzats en l’Enquesta d’usos 
lingüístics de la població 2013 (en coresponsabilitat amb el Departament de Cultura i l’Idescat). 
Es tracta d’una enquesta rellevant que ens permet saber, entre altres qüestions, la identificació 
lingüística i els usos del català i altres llengües en els diversos espais de relació personal de la 
població de Catalunya. Comenta que es farà difusió pública dels resultats en el 2014. 
Tanmateix, i en referència al Marc input-output 2011 de Catalunya, que es troba en fase de 
desenvolupament, comenta que ens permetrà conèixer una informació molt completa de 
l’economia catalana, ja que explica amb precisió i congruència les relacions econòmiques de 
les principals operacions: producció, consum intermedi, consum final, inversió, exportacions, 
importacions, etc. També fa esment del Cens de població i habitatge 2011 i dels seus resultats, 
que s’aniran oferint per blocs temàtics, com és el cas del Cens lingüístic.  
 
Pel que fa a les activitats de formació promogudes per l’Idescat i adreçades al SEC, se n’han 
fet un total de 26 (incloses sessions tècniques), i dos cursos de formació específica orientats a 
un nou model de producció estadística, com són el Seminari sobre integració de dades, impartit 
per personal especialitzat de l’Institut Nacional d’Estadística d’Itàlia, i el Seminari sobre 
estadística basada en registres, impartit pels professors Wallgren de l’Institut d’Estadística de 
Suècia, experts de reconeguda experiència a tot el món. 
 



 

 
 

D’altra banda, en l’àmbit de la difusió, el director de l’Idescat presenta com a novetats els 
canvis en les bases de dades (i que poden afectar la informació que arriba d’altres 
organismes); la posada en pràctica l’any 2012 del primer calendari públic amb un bon nivell 
d’acompliment i que constitueix una bona pràctica estadística, recollida en el Codi de bones 
pràctiques de les estadístiques europees. També informa de la base de dades interactiva Pla 
estadístic de Catalunya/Programa anual d’actuació estadística (PEC/PAAE) i del 
desenvolupament des de l’Idescat d’un graficador propi de codi obert que permet compartir i 
incrustar gràfics resultants.  
 
Un altre fet destacable és la Declaració del Ple del Parlament de Catalunya el 10 d’abril de 
2013 amb motiu de l’Any Internacional de l’Estadística, així com l’acte institucional de 
celebració al mateix Parlament, el 18 d’octubre del mateix any. El director explica que aquesta 
circumstància contribueix a augmentar la visibilitat de l’estadística i de l’Idescat. 
 
El director informa al Consell de l’avantprojecte de pressupost de l’Idescat per al 2014, que és 
de 6.781.206,52 euros, un 17,23% menys en relació amb el darrer pressupost, com a 
conseqüència de la contenció pressupostària de la conjuntura econòmica actual. Sense cap 
intervenció posterior, el Consell es declara assabentat del pressupost de l’Idescat per a l’any 
2014. 
 
Seguidament, el director informa al Consell de la proposta d’una nova classificació de 
productes per activitats: la Classificació catalana de productes per activitats 2014 (CCPA 2014). 
Exposa que una vegada completada la consulta als diferents òrgans del SEC, especialment pel 
que fa als termes de la classificació relacionats amb les seves competències, i consultat el 
Consell Català d’Estadística, es clourà el procés d’oficialització al llarg del 2014, per a la seva 
aprovació per Decret. 
 
A continuació el director explica que l’Idescat continua treballant en l’elaboració d’un sistema de 
registres estadístics com a model de producció eficient. Posa de manifest la importància de 
garantir la protecció i confidencialitat de la informació procedent dels diferents registres 
administratius. Per aquest motiu la informació nominal (o de dades d’identificació individual) 
resta dissociada de la informació estadística objecte d’aquests registres. La complexitat 
elevada d’un projecte com aquest comporta que s’estigui dissenyant una DWH integrada: la 
Plataforma Cerdà (DWH integrada). Afegeix que el seminari impartit a l’Idescat per experts del 
sistema de registres estadístics de l’Institut d’Estadística de Suècia (del qual abans s’ha fet 
esment) ha esdevingut un salt endavant en aquest coneixement. En darrer terme, el director 
comenta que el web de l’Idescat també és objecte d’un nou disseny per tal d’adequar-se a nous 
requeriments i amb la fita d’aconseguir que, amb la col·laboració del SEC, esdevingui un 
autèntic portal de l’estadística catalana.  
 
El director informa al Consell sobre l’elaboració del proper Pla estadístic de Catalunya 2015-
2018 (PEC 2015-2018), que esdevindrà el setè. Comenta que la Llei d’estadística de Catalunya 
recull només un contingut de mínims pel Pla estadístic i exposa algunes idees marc en 
l’elaboració del proper Pla, com la de potenciar al màxim la col·laboració institucional, refermar 
l’adopció del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, així com l’adaptació al 
nou Reglament de les estadístiques europees (actualment en tràmit) en una doble direcció: 
reforçar la independència dels organismes estadístics i la intensificació de la informació 
administrativa. Considera que el nou Pla ha de ser més genèric que els precedents i posa de 
manifest que comparteix els objectius recollits en el Programa estadístic europeu 2013-2017, i 
que aquests són un magnífic punt de sortida per a la nova Llei. 
 
A continuació el president del Consell demana als presents si algú vol formular preguntes o 
necessita aclariments en relació amb els temes exposats pel director de l’Idescat. Tots els 
assistents manifesten la seva conformitat.  
 
 
 



 

 
 

3. Proposta de Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2014 

 
El president del Consell dóna la paraula al director de l’Idescat que comenta les principals 
característiques de la proposta normativa i operativa que ha de regular les actuacions 
estadístiques durant l’any 2014, d’acord amb la informació tramesa amb anterioritat a la present 
sessió. 
 
El director comenta que aquest programa 2014 tanca l’actual PEC 2011-2014 i ha estat  
elaborat amb la col·laboració dels organismes del SEC durant el període juliol-octubre 
d’enguany i que, un cop aprovat per aquest Consell i pel Consell Català d’Estadística, el 
conseller l’elevarà al Govern perquè l’aprovi. En la part dispositiva es recull la prioritat d’emprar 
informació administrativa per a ús estadístic i fa esment dels òrgans estadístics dels 
departaments. Tanmateix, el director informa al Consell que aquest any s’ha desenvolupat 
completament la base de dades interactiva al web de l’Idescat per a la consulta del PEC i 
programes i que en el següent punt de l’ordre del dia mostrarà les utilitats d’aquesta aplicació. 
 
En relació amb les millores introduïdes en la proposta de PAAE 2014, el director destaca la 
definició més precisa de l’apartat Origen de la informació, la concreció de les fonts en el cas de 
les dades d’origen administratiu i l’estimació més precisa en l’apartat Disponibilitat de resultats. 
 
Des del punt de vista de continguts, el nombre total d’actuacions estadístiques programades 
per al 2014 és de 314. Aquest nombre es manté en línia amb programes anteriors del mateix 
PEC (322 en el PAAE 2013, 309 en el PAAE 2012 i 319 en el PAAE 2011) i puntualitza que la 
diversitat de complexitats entre actuacions fa que no sigui directament comparable. També 
destaca que els costos anuals directes estimats per a l’any 2014 es xifren en 9.361.099 euros. 
Aquesta xifra representa una disminució del 13,75% en relació amb el programa del 2013, si bé 
les periodicitats de determinades estadístiques determinen parcialment l’evolució dels costos 
anuals.  
 
D’altra banda, el director informa sobre algunes actuacions destacades del SEC en l’àmbit de la 
producció estadística per a l’any 2014. Així, destaca les continuïtats en l’Estadística d’usos 
lingüístics de la població 2013 (Dept. de Cultura i Idescat), l’explotació de resultats del Cens de 
població i habitatge 2011 (Idescat), les taules input-output 2011 (Idescat amb la col·laboració 
de diversos departaments de la Generalitat), i els Registres estadístics de població, empreses i 
territori. Puntualitza que l’elaboració d’aquests registres estadístics comporten una profunda 
reforma en els processos de treball a l’Idescat. Les principals novetats se situen en les 
projeccions de població de Catalunya (Idescat), l’Estadística de pensionistes i pensions 
(Idescat), els indicadors territorials de població activa (Idescat) i els indicadors territorials de 
pobresa i exclusió social (Dept. de Benestar Social i Família i Idescat), els resultats 
economicofinancers de les empreses (Dept. Economia i Coneixement, amb la col·laboració de 
la COCINB i el Banc d’Espanya) i l’Índex de volum de negoci i entrada de comandes a la 
indústria (Idescat), entre d’altres. En l’òrbita de l’estadística instrumental destaquen la 
metainformació estadística (principals conceptes i variables) i la previsió d’oficialització de les 
classificacions estadístiques d’educació (CCED-2014) i de productes per activitats 
econòmiques (CCPA-2014) (Idescat). En relació amb les novetats i millores més destacades en 
difusió, fa esment de la Plataforma Cerdà, el web educatiu aprenestadística destinat al cicle 
d’educació primària i el web de l’Idescat. 
 
Finalitzada la presentació de la proposta de PAAE 2014, el director exposa que en la 
documentació facilitada hi ha tota la informació detallada. 
 
El president del Consell pregunta als assistents si volen alguna explicació addicional o 
aclariment al respecte.  
 
La senyora Cristina Cárcel posa de manifest l’interès de disposar d’informació d’àmbit 
inframunicipal. El director de l’Idescat comparteix aquesta necessitat, comenta que s’està 



 

 
 

avançant en els temes de geocodificació i que els registres estadístics permetran la 
disponibilitat d’aquest tipus d’estadístiques.  
 
La proposta de PAAE 2014 s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 

4. Informe sobre l’acompliment del Programa anual d’actuació estadística per a l’any 
2012 

 
A petició del conseller, el director explica l’informe d’acompliment de les actuacions 
estadístiques corresponents al Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2012 a partir 
de la consulta a la base de dades interactiva al web de l’Idescat. Comenta que és d’interès que 
la informació estigui disponible i que sigui fàcil accedir-hi. En aquest sentit l’aplicació 
implementada permet més visibilitat en la consulta de l’execució del PAAE i possibilita la cerca 
per diferents criteris (organisme responsable, origen de la informació, disponibilitat dels 
resultats, nivell de desagregació territorial, etc.).  
 
El director comenta que el grau d’acompliment de les activitats estadístiques per a l’any 2012 
ha estat força elevat i en plena sintonia amb les anualitats anteriors. En concret, de les 309 
actuacions, 278 s’han dut a terme i, si s’inclouen les actuacions que s’han dut a terme 
parcialment (18), aquest acompliment és del 95,8%. El director fa esment de la documentació 
lliurada amb anterioritat a la sessió, la qual proporciona informació més detallada. 
 
No hi ha cap intervenció i el Consell es dóna per assabentat de l’acompliment de les activitats 
corresponents al Programa anual d’actuació estadística de l’any 2012.  
 
 

5. Consideració i debat de la proposta del nou Decret d’organització i funcionament de 
l’Institut d’Estadística de Catalunya 

A petició del conseller, el director de l’Idescat comenta que la proposta de nou Decret 
d’organització i funcionament de l’Idescat planteja canvis en vistes a una millora operativa i 
organitzativa, tant pel que fa als òrgans del SEC com a l’adaptació de l’estructura de l’Idescat 
als nous models de producció i difusió.  

Explica que es va facilitar a tots els assistents la proposta del nou Decret amb anterioritat a la 
sessió i comenta, especialment, els canvis relacionats amb el Consell Rector, concretament els 
procediments de designació en el Consell Rector dels representants dels consells comarcals, 
dels ajuntaments i del representant de les entitats de dret públic. Actuaria de secretari el 
director de l’Idescat. 

Pel que fa al Consell Català d’Estadística, explica els canvis que afecten la composició, amb la 
inclusió d’un representant de l’Institut d’Estudis Catalans i el director o directora del Centre 
d’Estudis d’Opinió. Actuaria de secretari el director de l’Idescat. 

En l’òrbita dels canvis que afecten l’organització de l’Idescat, aquests responen a una millor 
redistribució d’efectius i de competències (lligat amb els nous temes i necessitats d’informació 
estadística). L’Idescat s’estructuraria en tres subdireccions generals. La Subdirecció General de 
Producció i Coordinació Estadística estaria formada per quatre àrees: Àrea d’Economia i 
Societat, Àrea de Població i Territori, Àrea d’Empresa i Ocupació, i Àrea d’Estàndards i 
Qualitat. La Subdirecció General d’Informació i Comunicació estaria formada per dues àrees: 
Àrea de Comunicació i Difusió, i Àrea de Tecnologies de la Informació (en la qual estaria 
integrat el Centre de Processament de Dades). En darrer terme, la Subdirecció General 
d’Administració i Serveis Generals comptaria amb un Servei d’Organització i Recursos 
Humans.  



 

 
 

A continuació el director de l’Idescat exposa les fases de tramitació del nou Decret i assenyala 
que actualment es troba en el tràmit d’audiència pública. Explica als assistents que disposen de 
tota la informació completa (lliurada amb antel·lació) respecte a la proposta del nou Decret.  

El president del Consell Rector convida els assistents a intervenir sobre qualsevol dubte, 
aclariment o més detall en la informació exposada. Ell mateix pregunta sobre la previsió de 
durada de la tramitació del nou Decret. El director de l’Idescat respon que aquest procés es va 
iniciar al juliol de 2013 i que es preveu que finalitzi al febrer de 2014. 

No hi ha cap més intervenció per part dels membres del Consell Rector del SEC. 

 

6. Torn obert de paraules 

El president del Consell felicita el director de l’Idescat per la bona tasca realitzada i l’encoratja a 
continuar endavant en totes les línies de treball exposades.   

 

ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL RECTOR DEL SEC EN LA SESSIÓ D’AVUI: 

 

1. Aprovar l’Acta de la sessió del Consell Rector del SEC celebrada el 22 d’octubre de 
2012. 

2. Declarar-se informat sobre l’avantprojecte de pressupost de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya per a l’any 2014. 

3. Declarar-se informat de la proposta d’oficialització de la Classificació catalana de 
productes per activitats 2014 (CCPA 2014). 

4. Declarar-se informat de l’inici dels treball d’elaboració del proper Pla estadístic de 
Catalunya 2015-2018.  

5. Aprovar la proposta de Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2014, que el 
conseller del Departament d’Economia i Coneixement, amb el dictamen previ del 
Consell Català d’Estadística, ha d’elevar al Govern per a la seva aprovació. 

6. Declarar-se informat de l’acompliment de les actuacions corresponents al Programa 
anual d’actuació estadística de l’any 2012. 

7. Es dóna plena conformitat al nou projecte de Decret d’organització i funcionament de l’, 
i es dóna per complert el tràmit d’audiència pública. 

 

 

Atès que no se sol·licita cap més intervenció en aquest torn, s’aixeca la sessió a les 17:40 
hores, de la qual s’estén aquesta acta que, com a secretària, certifico. 

 
 
Vist-i-plau 
 
 
 
Andreu Mas-Colell     Cristina Rovira Trepat 
Hble.Conseller d’Economia i Coneixement  Secretària del Consell 
President del Consell        


