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Punt 6 – Informació sobre la proposta de memòria del 
programa 583 estadistica per al 2012. 
 
 
Memòria de l’agrupació 
AGRUPACIÓ DEPARTAMENTAL: Institut d’Estadística de Catalunya 6040 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 

Pla de Govern:  
-X Eix 1. Economia i sectors productius 
- Eix 2. Ensenyament 
- Eix 3. Salut 
- Eix 4. Polítiques socials i família 
- Eix 5. Seguretat 
- Eix 6. Política territorial i sostenibilitat ambiental 
- Eix 7. Administració 
- Eix 8. Nació, llengua i cultura 
Pla Departamental:   

Objectiu 
departamental 

Programa 
pressupostari Objectius estratègics Objectius operatius  

7. Fer el 
seguiment i 
l'avaluació de 
les polítiques 
públiques sota 
criteris de 
millora de 
l'eficiència per 
tal d'assolir 
l'estabilitat 
conduent a 
l'equilibri 
financer de la 
Generalitat de 
Catalunya en el 
termini més 
breu possible 

583 
Estadística 

7.1. Gestionar l’estadística oficial 
amb criteris internacionals de 
qualitat, per donar suport a la 
presa de decisió dels agents 
econòmics i socials, públics i 
privats. 
7.2. Produir informació de base, 
transversal i estratègica.  
7.3. Promoure la màxima difusió 
i accessibilitat a les dades 
estadístiques 
7.4. Impulsar la utilització de 
l'estadística oficial catalana en 
l'avaluació de les polítiques 
públiques 

   

    

 
Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa: 
12 línies 

Una base estadística de qualitat permet conèixer la realitat demogràfica, econòmica i social del país,  analitzar la seva evolució 
temporal i comparar-la amb d’altres territoris o països. També és essencial per augmentar el coneixement dels ciutadans, per a 
la presa de decisions del sector públic  i privat i per a l’anàlisi dels agents econòmics i socials, per a l’assignació de recursos i 
per a l’avaluació de les polítiques públiques.  
El Programa d’actuacions estadístiques 2012 esdevé la segona anualitat del el Pla estadístic de Catalunya 2011-2014  
contingut a la Llei 13/2010 de 21 de maig. Els principals reptes d’aquest  Pla són adoptar els principis del Codi de bones 
pràctiques de les estadístiques europees del  2005  impulsar les TIC, promoure l’ús dels registres administratius com a font 
prioritària d’informació i l’articulació dels òrgans estadístics del sistema estadístic català.  
L’any 2012 l’Idescat  vol aprofundir en el seu rol central  en el conjunt de l’activitat estadística de la Generalitat i de la societat 
catalana en general (àmbits científics i educatius, empresarials i de serveis, mitjans de comunicació, etc) i en la del Sistema 
estadístic en particular, insistint  en els objectius estratègics establerts. 
 
 
Població objectiu: 
6 línies 

Cal seleccionar només 1 eix  
( i si no és possible, 2 com a màxim)

No emplenar: apartat automàtic per càrrega des de l’aplicació del P



 

Institucions i òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, que són una part àmplia de l’administració, entitats de dret públic 
(cambres de comerç, fundacions,etc. ), les universitats i altres centres de recerca. 
En un cercle més ampli, el programa s’adreça també a tots els agents econòmics, socials i de l’àmbit del coneixement que 
necessiten per la seva tasca o produeixen informació precisa sobre aspectes econòmics, socials i demogràfics del país. D’una 
manera més indirecta, també inclou la difusió general de la informació als diferents àmbits de  la societat i del  nostre entorn 
exterior. 

Descripció detallada de la necessitat:  
28 línies 
L'actualització i manteniment de la informació estadística de base és una part important de la tasca que el Pla estadístic 
quadriennal encomana a l’Idescat. Això inclou la realització d’actuacions de periodicitat inferior a l’any i també plurianuals com 
les taules Input/Output de l’economia catalana, els censos de població i habitatge o les enquestes sectorials a la població sobre 
usos lingüístics, hàbits vitals, riquesa familiar, usos del temps o consums culturals. En relació a les operacions estadístiques 
més freqüents, les principals necessitats informatives a cobrir rauen en el manteniment de les sèries sobre fluxos demogràfics, 
característiques dels estocs poblacionals, les condicions de vida, la dinàmica del mercat laboral, i molt especialment, la 
conjuntura econòmica i els seus agregats macroeconòmics trimestrals i anuals. 
 
Els temps actuals caracteritzats per l’explosió de la quantitat d’informació disponible i fàcilment accessible fan que calgui 
replantejar-se el paper de la producció i difusió de l’estadística oficial. Calen nous plantejaments metodològics en la 
producció i reaprofitament de la informació disponible, especialment les dades laborals i fiscals d’origen administratiu 
susceptibles de ser tractades per l’estadística oficial. D’altra banda, cal desplegar nous dissenys conceptuals en la difusió 
que facilitin la utilització i la comprensió del gran volum de dades disponibles, dintre i fora del sistema estadístic de Catalunya.  
 
Per últim, cal activar la identificació sistemàtica i posterior aprofitament de les dades estadístiques individuals que genera o 
disposa el sistema estadístic català mitjançant la implementació efectiva del Registre de fitxers estadístics que gestiona 
l’Idescat. Al mateix temps, aquesta interacció contínua amb  la resta de productors del sistema estadístic requereix l’articulació 
precisa dels respectius òrgans estadístics, tal com prescriu l’actual Pla estadístic, en vistes a garantir la màxima eficàcia i 
homogeneïtat de la producció i difusió resultant en la integració en el portal de l’estadística catalana a càrrec de l’Idescat. 
 

Marc regulador del programa: 
6 línies 

L’art. 135 de l’EAC estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’estadística d’interès de la Generalitat. 
L’art. 43 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, estableix que el desplegament del Pla estadístic de 
Catalunya s’ha de fer en programes anuals d’actuació estadística, que ha d’aprovar el Govern. L’art. 17 de la Llei 13/2010, del 
21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 estableix que el Pla estadístic es portarà a terme per mitjà dels 
programes anuals d’actuació estadística els quals han d’establir la descripció de les actuacions estadístiques que s’han de dur 
a terme, en compliment dels objectius i els preceptes d’aquesta Llei, durant l’any que abasten.  
 

Missió 
7 línies 

Programar, produir, gestionar i difondre l’estadística oficial catalana amb criteris internacionals de qualitat per donar suport a la 
presa de decisions dels agents econòmics i socials públics i privats en el marc dels objectius del Pla estadístic de Catalunya 
2011-2014. 
Ser un node central en la producció i difusió de l’estadística produïda pels diferents organismes de l’administració i pels agents 
socials i econòmics legitimats en l’àmbit de l’estadística oficial catalana. 
 
 

Estratègia del programa 
Impacte final perseguit pel programa: 
9 línies 

Mantenir i millorar la disponibilitat de la informació estadística que precisa la societat catalana pels diferents grups de població 
objectiu i als nivells de complexitat i facilitat d’accés i ús necessaris per cada col·lectiu. 
L’Idescat ha d’aconseguir oferir aquesta informació minimitzant-ne els costos de producció i optimitzant els circuits de recollida 
de dades. Aquesta millora en l’eficiència implica principalment recollir (integrant-la o referenciant-la) tota la informació 
estadística del Sistema Estadístic de Catalunya i posar-la a l’abast dels agents potencialment interessats amb l’objectiu 
principal de millorar les polítiques públiques, i també possibilitar la seva avaluació. Cal tanmateix identificar, contactar i activar 
les relacions amb la població objectiu, de dintre i fora de l’administració per consolidar el rol de referència i coordinació de 
l’Institut d’Estadística de Catalunya en l’estadística oficial catalana. 
 
Impactes intermitjos a assolir pel programa: 
18 línies 



 
Perseverar en la generació d’informació estadística de base i transversal a càrrec de l’Idescat ajustant-la als objectius del Pla 
estadístic vigent i a les necessitats canviants dels agents públics i privats.  
Millorar els fluxos d’informació i treball interns del Sistema estadístic català a través de l’articulació dels respectius òrgans 
estadístics, l’assistència tècnica de l’Idescat i el seguiment/avaluació dels programes anuals d’actuació. 
Impulsar el màxim aprofitament de la informació estadística per part dels avaluadors de polítiques públiques sectorials. 
Millorar l’actualitat i qualitat de la informació estadística establint calendaris interns de la producció i ampliant l’abast i la 
dimensionalitat dels calendaris de difusió pública. 
Reduir el cost de les actuacions estadístiques derivada, entre d’altres, per l’adopció progressiva de mètodes eficients 
d’integració de dades ja disponibles.  
Simplificar i reduir els circuits de recollida de dades mitjançant l’aprofitament de registres administratius i de la informació 
descrita en el Registre de fitxers estadístics. 
Millorar la visibilitat de l’Idescat com a node central de la xarxa estadística a partir de la intensificació dels contactes i 
col·laboracions amb l’entorn acadèmic i professional de l’estadística. 
Millorar l’accessibilitat i la interrelació de la informació estadística disponible al Sistema estadístic mitjançant ampliacions i nous 
desenvolupaments a la web, la seva referenciació espaial i la potenciació del Portal de l’Estadística de Catalunya.  
 
 
 
Relació entre els béns i serveis oferts i els impactes perseguits:  
25 línies 
Pel que fa als serveis que ofereix la producció estadística prevista per a l’any 2012, hom preveu que les dades generades 
s’ajustin a les necessitats informacionals dels agents públics i privats en la mesura que el programa prioritza les estadístiques 
de base i transversals de caràcter econòmic, demogràfic i social homologades a nivell regional de la UE. L’elaboració de les 
taules input-output 2011 i els consums intermedis sectorials, la participació en els nous censos de població i habitatge 2011, les 
estimacions de població estacional, les trajectòries laborals de la població, el seguiment de les afiliacions o l’estimació de valors 
unitaris de comerç amb l’estranger són novetats programades a càrrec de l’Idescat que han de contribuir al coneixement 
normalitzat de nous àmbits de l’economia i la societat catalana. I tot això amb el recurs progressiu a la informació ja disponible 
per minimitzar la càrrega estadística i millorar l’eficiència dels recursos. 
En relació a les activitats instrumentals, les millores previstes en la identificació i disponibilitat de les dades estadístiques (via el 
Registre de Fitxers Estadístics) i dels registres/arxius administratius (a través dels informes d’aprofitament), juntament amb 
l’articulació precisa dels òrgans estadístics i la referenciació sistemàtica dels resultats estadístics (mitjançant el portal de 
l’estadística catalana) han de permetre una coordinació més efectiva del Sistema estadístic català. 
En l’àmbit de la difusió i divulgació estadística, la majoria de serveis oferts s’orienten a maximitzar el valor de la informació 
estadística als usuaris de la mateixa en les seves diferents accepcions: en l’àmbit de l’ensenyament de primària i secundària 
(per mitjà de les corresponents webs educatives), als mitjans socials, entre els gestors de polítiques públiques, en el cas dels 
usuaris genèrics (amb la inclusió creixent de mecanismes d’informació personalitzada a la web) o en l’entorn acadèmic i de 
recerca (a partir de la cessió de fitxers segurs de microdades o altres modalitats d’accés), a més dels sol·licitants d’informació a 
mida o dels mitjans de comunicació (pels quals es preveu potenciar els respectius serveis d’atenció als mateixos). També es 
preveu desenvolupar noves aproximacions a la representació de la informació estadística en la web de l’Idescat i altres 
plataformes per afavorir l’accessibilitat i la utilització efectiva de la mateixa. Per l’extensió del coneixement estadístic a l’entorn 
social es programaran cursos adreçats a col·lectius professionals interessats (mitjans de comunicació, juristes, etc). 
Per últim, l’articulació dels programes de formació i perfeccionament professional en estadística oficial, la potenciació de la 
revista científica SORT coeditada amb universitats catalanes i les accions de promoció de l’estadística en l‘entorn universitari 
contribueixen a connectar de forma contínua els avenços en la metodologia estadística i la seva aplicabilitat en els reptes de 
l’estadística oficial. La realització del Seminari Internacional d’estadística de Catalunya vol aprofundir en aquesta mateixa 
direcció. 
 
Objectius estratègics i operatius del programa  
36 línies Els objectius estratègics es carregaran a GECAT automàticamen

partir de la informació introduïda a l’aplicació del PdG. 



 
Objectius estratègics bolcats automàticament des del Pla de Govern : 
 
 1. Gestionar l’estadística oficial amb criteris internacionals de qualitat per donar suport a la presa de decisió dels agents 
econòmics i socials, públics i privats; 2. Produir la informació estadística de base, transversal i estratègica; 3. Promoure la 
màxima difusió i accessibilitat a les dades estadístiques; 4.Impulsar la utilització de l'estadística oficial catalana en l'avaluació de 
les polítiques públiques.  
 
Objectius operatius:  
 
1.1 Planificació, seguiment  i avaluació del programa anual d’actuació estadística 2012 que desplega els objectius del Pla estadístic de 

Catalunya 2011-2014. 
1.2 Gestionar  el Registre de Fitxers Estadístics que ha de gestionar l'Idescat en els termes establerts pel Decret 143/2010, de 19 

d'octubre, del Registre de Fitxers Estadístics i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic. 
1.3 Establir els mecanismes per tal que l’Idescat pugui conèixer, catalogar i en el seu cas emetre informes i recomanacions tècniques 

als projectes de creació o modificació de registres/arxius administratius susceptibles d’aprofitament estadístic. 
1.4 Impulsar, en col·laboració amb les universitats i centres de recerca un Seminari Internacional d’estadística de Catalunya. 
 
2.1 Impulsar la producció d’estadística demogràfica utilitzant els censos de població i habitatge 2011 i obtenció d’un sistema permanent 

de dades demogràfiques utilitzant el Registre de població i altres dades administratives i estadístiques disponibles  
2.2 Obtenir informació de macromagnituds econòmiques elaborant noves Taules input output de l'economia catalana en el marc del 

Sistema Europeu de Comptes i impulsar noves comptabilitats satèl·lits sobre diferents aspectes rellevants de l'economia i la 
societat catalana.  

2.3 Conèixer les condicions de vida de la població mitjançant l'enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i altres operacions 
complementàries,  i consolidar les enquestes socials bàsiques com ara la de salut, seguretat pública, mobilitat quotidiana, serveis 
socials, usos lingüístics, usos del temps i consums  culturals. 

2.4 Actualitzar  el Directori d'empreses i establiments amb coneixement de les empreses i els establiments amb activitat econòmica a 
Catalunya, fent ús d'arxius i directoris disponibles per generar mostres d'empreses i establiments per al coneixement de 
l'economia catalana. 

2.5 Establir un calendari intern de producció i seguiment de les actuacions estadístiques.  
2.6 Impulsar la georeferenciació de les dades estadístiques existents o en creació.  
 
3.1 Desenvolupament del Portal de l’estadística de Catalunya que contingui informació de l’activitat del Sistema estadístic i reculli també 

iniciatives i resultats de l’activitat estadística desenvolupada a Catalunya. Millorar la presentació de la informació a la web amb 
addició de gràfics, mapes i enllaços entre dades relacionades. 

3.2  Mantenir i fer seguiment dels protocols d’atenció i resposta a les demandes d’informació estadística.  
3.3 Fer públics els calendaris de disponibilitat associats a la difusió de les actuacions estadístiques. 
3.4 Intensificar els contactes amb els agents socials i econòmics tant per recollir-ne les seves necessitats d’informació com per 

aprofundir en la tasca d’extensió de la utilització i formació estadística. 
 
4.1 Establir els protocols de col·laboració amb els organismes responsables de l’avaluació de les polítiques públiques i estudiar les 

noves necessitats d’informació que en puguin resultar. 
4.2 Definir la competència i la participació de l’Institut d’Estadística de Catalunya en l’avaluació  de les polítiques públiques  amb els 

diferents agents responsables de desenvolupar-les i avaluar-les. 

Indicadors del programa Tipus Unitat Obj 
2009 2010 2011 2012 2014 
Real Real Previst Previst Compromís 

1. Ratio d'execució del Programa 
anual d'actuació estadística (PAAE) 

Resultat % 7.1 97,00 96,56 100 100  100 

2. Volum d’informació estadística 
emmagatzemada en bases de 
dades (Gigabytes)  

Resultat Gb 7.2  70 GB 80 GB 88 GB  110 GB 

3. Ratio d'execució de l'Idescat de 
les actuacions del programa anual 
que té assignades 
 

Output % 7.2  96,56 100 100  100 

4. Mitjana mensual de visites al web 
de l'Idescat durant l'exercici 

Resultat Milers 7.3 72,59 76,20 85 
 

90  120 

5. Mitjana diària de peticions 
exitoses al servidor d’APIs 

Resultat Milers 7.3   15 
 

20  30 

6. Ratio de les demandes 
d'informació estadística ateses en 
menys de 10 dies 

Qualitat % 7.3  92,50 92,00 94,0  94 
 

7. Grau de satisfacció dels usuaris 
respecte al servei  d'atenció de 
demandes a mida 

Qualitat Nombre 7.3 7,94 8,16 8,25 8,30  8,35 

8. Grau de compliment del calendari 
de difusió de les estadístiques  
conjunturals  

Resultat % 7.3   95 97  98 

9. Nombre de seguidors a Twitter Resultat Nombre 7.3  245 1.200 2.000  3.000 

10. Factor d’impacte assolit per la 
revista SORT coeditada per l’Idescat 
i universitats catalanes 

Qualitat Ratio    0,25 0,3  0,6 



 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat  

1 Remuneracions del personal  
2 Despeses corrents de béns i serveis  
3 Despeses financeres  
4 Transferències corrents  
5 Fons de Contingència  
6 Inversions reals  
7 Transferències de capital  
Despeses no financeres  
8 Variació d'actius financers  
9 Variació de passius financers  
Total despeses  
Decisions pressupostàries preses relatives al programa 
20 línies 
 
 
 
Indicar que hi ha un únic programa estadístic i per tant no s'han reassignat recursos a cap altre programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llocs de treball pressupostats del programa (Nombre)  
 

 
Vinculació amb Plans interdepartamentals 

- X Pla estratègic sobre els usos i la gestió dels temps a la vida quotidiana 2008-2018 
- X Pla director d’infància i adolescència de Catalunya 2010-2013 
- X Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020 
- X Pla de polítiques de dones del Govern de la Generalitat de Catalunya  
-  Pla de ciutadania i immigració 2009-2012 
- X Pla d’acció per a la inclusió i la cohesió social a Catalunya 2010-2013 
-  Pla integral del poble gitano 2009-2013 
-  Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat  
-  Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 2009-2012 
-  Acord de mesures per a l’ocupació juvenil a Catalunya 2009-2012 
-  Pla d’acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques 2008-2012 
-  Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012 
 
Vinculació amb altres plans 
10 línies 
 
L’Idescat no té vinculació amb altres plans.  
 
 

Col·laboració amb altres administracions públiques en l’atenció de la necessitat  
20 línies  

No emplenar: apartat automàtic

No emplenar: apartat automàtic 

Cal seleccionar aquells plans 
interdepartamentals als quals e
programa està vinculat



 
L’Idescat manté relacions institucionals estables amb la resta de l’administració pública catalana (autonòmica i local) mitjançant 
els òrgans de participació en el Pla estadístic de Catalunya que estableix la legislació vigent, concretament a través del Consell 
Rector del Sistema Estadístic de Catalunya. En el si d’aquest òrgan hi estan representats els departaments de la Generalitat, 
les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments (Ajuntament de Barcelona i altres), així com les cambres de comerç 
catalanes i entitats de dret públic, i les seves principals funcions són aprovar les propostes pertinents d'activitats estadístiques 
amb vista a l'elaboració del projecte de Pla estadístic de Catalunya, aprovar  la proposta de Programa anual d'actuació 
estadística, ser informat de les normes que han de regir i les característiques tècniques que han de tenir les estadístiques 
declarades d'interès de la Generalitat  i fer propostes en relació amb les actuacions estadístiques que afectin l'àmbit territorial 
de Catalunya. 
D’altra banda, l’Idescat té establerts diferents convenis marc i específics amb la majoria de les institucions representades en 
l’esmentat Consell, especialment en el cas de l’administració local, pels quals es regulen tant les eventuals activitats 
estadístiques conjuntes com la prestació d’assistència tècnica per part de l’Idescat. També és el cas d’altres institucions 
representades en el Consell Català d’Estadística, òrgan assessor de l’Idescat, com són l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades, l’Institut Cartogràfic de Catalunya i diferents universitats catalanes, en el desplegament de diferents objectius 
informacionals o instrumentals inclosos en el Pla estadístic vigent.  
 
Per últim, l’Idescat i l’Institut Nacional d’Estadística (INE) mantenen un acord marc d’intercanvi d’informació i de col·laboració 
formalitzat l’any 2002, el qual es renova anualment amb el detall de les dades i altres informacions que s’intercanvien en vistes 
a l’execució dels respectius plans estadístics. Aquesta col·laboració interessa a l’INE per la major proximitat de l’Idescat a les 
dades estadístiques del territori i per disposar d’un més acurat coneixement de la realitat de Catalunya. Per la seva banda 
l’Idescat aprofita les diferents operacions d’àmbit estatal que realitza l’INE per exigències comunitàries cosa que permet 
estalviar duplicitats, costos i molèsties a la ciutadania. Igualment, es concerten convenis específics per a l’execució conjunta 
d’estadístiques d’interès estatal i autonòmic en el desplegament dels programes anuals.  
 
Pel que fa a la resta de l’administració estatal, l’Idescat també ha formalitzat acords marc de col·laboració en l’execució 
d’estadístiques d’interès mutu (Ministeri de Treball i Assumptes Socials i altres) o per a la transmissió regular d’informació 
individual (Tresoreria de la Seguretat Social, INSS, Institut Social de la Marina). 
 



 
 
Memòria del gestor 
 

AGRUPACIÓ DEPARTAMENTAL: 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:  
GESTOR DE PROGRAMA:  Subsector:  

Objectius estratègics i operatius del programa 
15 línies 
 
 
Atès que els objectius estratègics i operatius continguts en la memòria de l’Agrupació que venen definits en el Programa 583 
relatiu a l’Estadística són desenvolupats únicament  pel gestor Institut d’Estadística de Catalunya donem aquests objectius per 
reproduïts.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contribució del gestor als objectius del programa  
15 línies 
 
 
En relació a la contribució del gestor als objectius del programa, atès que  es tracta d’un únic gestor ens remetem a la 
informació continguda a la memòria de l’agrupació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadors del gestor  Tipus Unitat Obj. 2009 2010 2011 2012 2014  
 Real Real Previst Previst 
          

          

1. Nombre total d'hores de formació 
estadística promoguda per l'Idescat 

Output Nombre 7.1        3.000      3.000       3.200        3500 

2. Nombre Intercanvis d'informació de 
l'Idescat amb l'INE. 

Eficiència Nombre 7.1             53           60            65            75 

3. Nombre de fitxers estadístics inscrits en 
el registre de fitxers estadístics. 
4. Nombre de convenis de col·laboració 
subscrits.  
5. Nombre de contractes menors anuals 
 
 
 

Resultat 
 

Output 
 

Output 
 

Nombre
 

Nombre
 

Nombre

7.1 
 

7.1 
 

7.2 

 
 
          28
 
       158 

 
 
            23
 
          167

 
 
           30 
 
         150 

           50 
 
          30 
 
         150 

           70 
 
           30 
 
          150

          

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
15 línies 

No s’han de definir objectius propis del gestor, sinó indicar/reproduir a 
quin/s dels objectius del programa contribueix el gestor



 
1. Planificar i executar les més de 100 actuacions del Programa anual d’actuació estadística 2012 (PAAE 2012) a càrrec de 
l’Idescat  
2. Donar suport a les 10-12 actuacions del PAAE 2012 en les quals l’Idescat n’és col·laborador  
3. Gestionar  l’Oficina del Registre de fitxers estadístics  
4. Satisfer els acords d’intercanvis anuals d’informació estadística amb l’INE 
5. Establir els mecanismes i recomanacions per al millor aprofitament estadístic de nous arxius/registres administratius de la 
Generalitat  
6.     Materialitzar els acords amb la Seguretat Social i l’INSS per a l’explotació de les dades d’afiliació, comptes de cotització i 
pensions.   
7. Augmentar i personalitzar la difusió de dades per Internet mitjançant nous ginys i APIs.  
8. Continuar amb la línia d’impulsar la presència de l’estadística oficial als mitjans socials. 
9. Integrar la informació  estadística del Sistema al nou portal de l’estadística de Catalunya.  
10. Publicació del web educatiu de l’Idescat per a educació primària.  
11. Reforçar la visibilitat de les dades a la web mitjançant gràfics, relativització de variables, integració d’informació 
geoestadística. 
12. Impulsar el coneixement i utilització de l’estadística en àmbits socials i econòmics de la societat (mitjans, juristes, gestors 
públics,...) 
13. Impulsar el servei d’atenció estadística amb els seus diferents tipus d’usuaris.  
14. Establir convenis de col·laboració per la utilització de l’estadística en l’avaluació de les polítiques públiques. 
15. Col·laborar en l’ajustament del panel de Desigualtats Socials de la Fundació Jaume Bofill al servei de l’estadística oficial i 
l’avaluació de polítiques públiques sectorials. 
16.  Impulsar els acords amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i l’Agència Tributària de Catalunya per a la 
disponibilitat de dades fiscals susceptibles d’aprofitament estadístic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar  

1 Remuneracions del personal  
2 Despeses corrents de béns i serveis  
3 Despeses financeres  
4 Transferències corrents  
5 Fons de Contingència  
6 Inversions reals  
7 Transferències de capital  
Despeses no financeres 
8 Variació d'actius financers  
9 Variació de passius financers  
Total despeses 

Decisions pressupostàries preses pel gestor 
20 línies 

No emplenar: apartat automàtic



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llocs de treball pressupostats del gestor (Nombre)  

 
 

No emplenar: apartat automàtic

No cal emplenar en cas que hi 
hagi un únic gestor del 
programa 


