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NOM ACTUACIÓ

RESSENYA

PARTICIPANTS

PERIODICITAT

TERRITORI

01 Estructura de la població
01 01 01 CENSOS DE POBLACIÓ I HABITATGE

Elaborar les tabulacions bàsiques de població i habitatge de Catalunya a partir de l'arxiu
Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
normalitzat del Cens de població i habitatge del 2011. Contindrà dades relatives a l'estructura de la d'Estadística
població, migracions, nivell d'instrucció, relació amb l'activitat, mobilitat per raó de treball o estudi
de la població de 16 anys o més i coneixement del català entre d'altres. Pel que fa a l'habitatge
disposarà de les característiques bàsiques de tipologia, antiguitat, règim de tinença, superfície i
instal·lacions, així mateix donarà les característiques bàsiques dels edificis on s'ubiquen.

decennal

comarcal,municipis a
determinar

01 01 02 ESTADÍSTICA DE LES ESTRUCTURES
FAMILIARS

Elaborar l'estadística de l'estructura familiar i llars de la població de Catalunya, a partir de l'arxiu
consolidat del cens de població de 2011. Contindrà dades relatives al nombre, dimensió,
composició i altres característiques de les famílies i dels membres que les formen. Aquest arxiu
possibilitarà el seu encreuament amb altres variables censals.

Institut d'Estadística de Catalunya

decennal

comarcal,municipis a
determinar

01 03 01 ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA DE LA
POBLACIÓ

Explotació anual de l'arxiu estadístic del Padró continu de població del 2012 per tal d'obtenir els
recomptes de població i la seva distribució per sexe i edat a 1 de gener. Així mateix obtenir també
resultats provisionals per sexe i edat de l'any 2013.

Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
d'Estadística

anual

secció censal

01 03 02 ESTADÍSTICA DE NATURALESA DE LA
POBLACIÓ

Explotació anual de l'arxiu estadístic del Padró continu de població segons les dades de
naturalesa, lloc de naixement i nacionalitat a 1 de gener de cada any.

Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
d'Estadística

anual

secció censal

01 04 01 ESTADÍSTISTICA DE LA POBLACIÓ
ESTRANGERA

Actualització de les característiques demogràfiques bàsiques de les persones estrangeres amb
Institut d'Estadística de Catalunya
comparacions en el temps i el territori per a l'any 2012. Les dades es presenten per municipis i per
districtes en els municipis de 50.000 habitants i més a partir de l'explotació del Padró municipal
d'habitants. També es publicaran anualment les naturalitzacions i els permisos de residència per
treball i per estudi.

anual

municipal,altres àmbits

01 05 01 CENS DE CATALANS RESIDENTS A
L'ESTRANGER

Explotació de l'arxiu del Padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE) amb la darrera inscripció Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
padronal en un municipi de Catalunya i segons les característiques de lloc de residència, sexe,
d'Estadística
edat i lloc de naixement.

anual

altres àmbits

dimecres, 26 / setembre / 2012
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02 Fluxos de població
02 01 01 ESTADÍSTICA DE NAIXEMENTS I
MATRIMONIS

Explotació dels arxius de parts i matrimonis i de les seves principals característiques
Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
demogràfiques, posant en funcionament el nou programari de gestió compartint-ne amb l'INE
d'Estadística
l'aplicació, així com l'explotació del nom dels nadons enregistrats en els registres civils per tal
d'elaborar un rànquing de freqüències segons el sexe dels infants per l'àmbit territorial fins al nivell
comarcal.

anual

municipal

02 01 02 ESTADÍSTICA DE DIVORCIS,
SEPARACIONS I NUL·LITATS

Explotació estadística de l'arxiu de divorcis, separacions i nul·litats procedents de les butlletes de
sentències d'aquests actes dictats pels òrgans judicials.

Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
d'Estadística

anual

provincial,Catalunya

02 02 01 ESTADÍSTICA DE MOVIMENTS
MIGRATORIS

Explotació de l'arxiu de variacions residencials i dels fluxos migratoris interns de Catalunya, resta
de l'Estat i de l'estranger.

Institut d'Estadística de Catalunya,Institut d'Estadística de
Catalunya

anual

municipal

dimecres, 26 / setembre / 2012
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03 Estimacions i previsions demogràfiques
03 01 01 ESTIMACIONS DE POBLACIÓ

Obtenció de la distribució semestral de la població a partir de les dades d'estructura (sexe i edat) i Institut d'Estadística de Catalunya
de fluxos anuals de població (naixements, defuncions i migracions) que permetin el càlcul dels
diferents indicadors en els quals els efectius de població actuen com a denominadors. També
s'obtindrà un avanç de la xifra de població més recent a partir de les dades d'estructura (sexe i
edat) i de la previsió de fluxos anuals de població (naixements, defuncions i migracions) en espera
de poder disposar de les estimacions postcensals de població. L'objectiu principal de l'avanç de
població és permetre el càlcul dels diferents indicadors conjunturals en els quals els efectius de
població actuen com a denominadors. Les dades en aquest avançament es presenten
desagregades per àmbits del Pla territorial i províncies.

anual

comarcal,àmbits del Pla
territorial,provincial,Catalunya,
municipis de 45.000
habitants i més

03 01 02 ESTIMACIONS DE POBLACIÓ ESTACIONAL Estimació de la població que té relació amb el municipi per residència, ja sigui principal o
Institut d'Estadística de Catalunya
secundària, per treball, per estudis o per turisme, mesurada en mitjana anual i en mitjana trimestral.

anual

municipis de 5.000 habitants
i més,capitals de comarca

03 01 03 ESTIMACIONS INTERCENSALS DE
POBLACIÓ

decennal

comarcal,àmbits del Pla
territorial,provincial,Catalunya,
municipis de 45.000
habitants i més

dimecres, 26 / setembre / 2012

Obtenció de la distribució semestral definitiva de la població per sexe i edat en el període 20012011, que sigui coherent amb els censos de població del 2001 i 2011, i amb els naixements,
defuncions i migracions del període intercensal.

Institut d'Estadística de Catalunya
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04 Síntesi demogràfica
04 01 01 SÈRIES HISTÒRIQUES DE LA
DEMOGRAFIA CATALANA

Continuar amb els treballs per a l'obtenció de les sèries estadístiques demogràfiques de les
Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
modificacions i alteracions municipals des del 1842 a partir de la sistematització de les dades dels d'Estadística
censos i padrons de població amb especial atenció a la informació metodològica i al nivell territorial.

anual

municipal,altres àmbits

04 02 01 INDICADORS DEMOGRÀFICS

Actualització i ampliació conceptual d'un sistema d'indicadors d'estructura, fecunditat, mortalitat,
Institut d'Estadística de Catalunya
nupcialitat, creixement de la població i llars i famílies a partir de les dades de censos i padrons i el
moviment natural i migratori amb extensió als municipis de 45.000 habitants i més per tal d'analitzarne l'evolució temporal. Ampliació conceptual dels indicadors de mortalitat.

contínua

comarcal,Catalunya,municipis
de 45.000 habitants i més

04 02 02 ESPERANÇA DE VIDA I SALUT DE LA
POBLACIÓ

Actualització d'indicadors procedents del Moviment natural de la població (com ara indicadors de Institut d'Estadística de Catalunya,Departament de Salut
mortalitat estandarditzada, esperança de vida, causes de defunció i indicadors de salut maternoinfantil). Es presenten conjuntament amb els principals indicadors de salut de la població
procedents de l'Enquesta de salut que elabora el Departament de Salut (com ara l'estat de salut i
estils de vida), amb l'objectiu de proporcionar un conjunt integrat de dades de mortalitat/morbiditat.
S'inclou l'estimació de les desigualtats de mortalitat i de la mortalitat de la població en edat
avançada.

anual

Catalunya

dimecres, 26 / setembre / 2012
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05 01 01 ENQUESTA DE CONDICIONS DE VIDA I
HÀBITS DE LA POBLACIÓ

Ampliació de resultats de l'enquesta de condicions de vida i hàbits de la població en la producció i
difusió dels resultats bàsics.

Diputació de Barcelona,Institut d'Estadística de
Catalunya,Àrea Metropolitana de Barcelona,Institut
d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

quinquennal

àmbits del Pla
territorial,municipi de
Barcelona

05 02 01 ESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓ
PERSONAL DE LA RENDA

Explotació específica per a Catalunya de l’Enquesta de condicions de vida d’àmbit estatal per tal
d'obtenir periòdicament informació estadística sobre la distribució de la renda entre la població.

Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
d'Estadística

anual

Catalunya

05 02 02 ESTADÍSTICA DE RISC A LA POBRESA

Explotació específica per a Catalunya de l’Enquesta de condicions de vida d’àmbit estatal per tal
d'obtenir indicadors sobre la població en risc a la pobresa econòmica, la privació material i
l’exclusió social.

Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
d'Estadística

anual

Catalunya

05 03 01 ESTADÍSTICA DE DESPESA EN CONSUM
DE LES LLARS

Explotació específica per a Catalunya de l’Enquesta de pressupostos familiars d’àmbit estatal per
tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre la despesa en consum de les famílies.

Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
d'Estadística

anual

Catalunya

05 05 01 ESTADÍSTICA DE L'ÚS DEL TEMPS DE LA
POBLACIÓ

Tractament estadístic, explotació, i ampliació dels resultats de la segona edició de l’enquesta de
l’ús del temps per part de la població catalana, que permeti conèixer l’ús del temps pel que fa als
treballs remunerats i no remunerats, el temps de les noves tecnologies, atenció i cura de les
persones, així com un informe sobre la qualitat de la informació estadística produïda.

Institut d'Estadística de Catalunya

quinquennal

àmbits del Pla
territorial,Catalunya,municipi
de Barcelona

Institut d'Estadística de Catalunya,Departament de
Benestar Social i Família

anual

municipal

05 Cohesió social

05 14 01 INDICADORS TERRITORIALS DE RISC A LA Elaboració del projecte tècnic per tal de realitzar una explotació específica de les fonts
POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL
estadístiques disponibles d’àmbit català i obtenir indicadors sobre la població en risc a la pobresa
econòmica, la privació material i l’exclusió social a nivell territorial, determinant el seu abast
territorial i temporal.

dimecres, 26 / setembre / 2012
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07 Justícia, seguretat i eleccions
07 01 01 ENQUESTA DE SEGURETAT PÚBLICA

dimecres, 26 / setembre / 2012

Realització d'una enquesta dirigida a una mostra de la població de Catalunya de 16 anys i més per Institut d'Estadística de Catalunya,Ajuntament de
tal de mesurar les experiències de victimització, els sentiments d'inseguretat, les opinions i els
Barcelona,Departament d'Interior,Àrea Metropolitana de
valors dels ciutadans en matèria de seguretat i policia.
Barcelona

anual

altres àmbits
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08 Mercat de treball i relacions laborals
08 01 01 ESTADÍSTICA DE POBLACIÓ ACTIVA

Explotació trimestral i anual específica per a Catalunya dels fitxers de l'Enquesta de població activa Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
d'àmbit estatal i disposar d'una base de dades amb sèries de la població activa, ocupada,
d'Estadística
desocupada i inactiva, així com de les seves característiques.

trimestral

Catalunya

08 01 02 INDICADORS TERRITORIALS DE
POBLACIÓ ACTIVA

Elaboració del projecte tècnic per realitzar una explotació específica de l’Enquesta de Població
Activa d’àmbit estatal per tal d’obtenir indicadors territorials de la relació amb l’activitat econòmica
per part de la població a Catalunya

Institut d'Estadística de Catalunya

trimestral

comarcal,municipis de
45.000 habitants i més

08 01 03 ESTADÍSTICA D’AFILIATS I AFILIACIONS

Explotació trimestral específica dels fitxers d’afiliats i afiliacions en tots els règims de la Seguretat
Social

Institut d'Estadística de Catalunya,Departament d'Empresa trimestral
i Ocupació,Tresoreria General de la Seguretat
Social,Institut Social de la Marina

Catalunya

08 01 04 POBLACIÓ OCUPADA EN EL SECTOR
CULTURAL

Coneixement de la població ocupada en el sector cultural mitjançant una explotació específica de
les fonts estadístiques disponibles.

Institut d'Estadística de Catalunya,Departament de Cultura trimestral

Catalunya

08 01 05 POBLACIÓ OCUPADA EN EL SECTOR
TURÍSTIC

Coneixement de la població ocupada en el sector turístic mitjançant una explotació específica de
les fonts estadístiques disponibles.

Institut d'Estadística de Catalunya,Departament d'Empresa trimestral
i Ocupació

Catalunya

08 02 01 ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA SALARIAL

Explotació específica per a Catalunya de l’Enquesta Anual d’Estructura Salarial d’àmbit estatal per Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre els nivells, la composició i l'estructura dels d'Estadística
salaris de la població que treballa per compte aliè i presta els seus serveis.

anual

Catalunya

08 03 01 ESTADÍSTICA DE COSTOS LABORALS

Explotació específica per a Catalunya de l’Enquesta trimestral de cost laboral i l’Enquesta anual de Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
cost laboral ambdues d’àmbit estatal per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre el d'Estadística
cost de la força del treball, considerant els costos laborals per treballador per mes i any, amb la
corresponent desagregació dels seus components.

trimestral

Catalunya

08 04 01 ENQUESTA DE QUALITAT DE VIDA EN EL
TREBALL

Explotació anual específica dels fitxers de l'Enquesta de qualitat de vida en el treball pel que fa a la Institut d'Estadística de Catalunya,Departament d'Empresa anual
població de 16 anys i més en relació amb el seu lloc de treball.
i Ocupació,Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Catalunya

08 11 01 ESTADÍSTICA LONGITUDINAL DE VIDES
LABORALS

Explotació anual específica dels fitxers de la Mostra Contínua de Vides Laborals, amb l’objectiu
d’obtenir informació estadística de les persones que hagin estat en situació d’afiliació en alta, o
rebent alguna pensió contributiva de la Seguretat Social en algun moment de l’any de referència.

Catalunya

dimecres, 26 / setembre / 2012

Institut d'Estadística de Catalunya

anual
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09 Salut i serveis sanitaris
09 01 01 ENQUESTA DE SALUT DE LA POBLACIÓ

Realització d'una enquesta a una mostra representativa de persones residents a Catalunya no
Institut d'Estadística de Catalunya,Departament de Salut
institucionalitzades per tal de conèixer l'estat de salut i la utilització dels serveis sanitaris de la
població catalana. Des de l'any 2010 l'ESCA té caràcter continu, la qual cosa suposa que el treball
de camp i la recollida d'informació són ininterromputs. Per a l'any 2013 es preveuen dues onades
semestrals, cadascuna d'aquestes onades permetrà obtenir indicadors representatius per al conjunt
de Catalunya.

contínua

Catalunya,altres àmbits

09 02 01 ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT

Selecció i codificació de la causa bàsica de mort i altres variables expressades en la butlleta
estadística de defunció. Posteriorment, aquesta informació és enregistrada, depurada i explotada.
Anualment es fa l'anàlisi i difusió de resultats així com estudis de periodicitat no fixada. Les dades
bàsiques de defunció es trameten a l'Institut d'Estadística de Catalunya per tal de fer l'estadística
del moviment natural de la població i a l'Institut Nacional d'Estadística per fer l'estadística
espanyola.

Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
d'Estadística,Departament de Salut

anual

comarcal,Catalunya,altres
àmbits

09 14 02 ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT DEL
MUNICIPI DE BARCELONA

L’Agència de Salut Pública de Barcelona elabora les estadístiques de mortalitat a partir de la
selecció i codificació de variables expressades en la butlleta estadística de defunció. Aquestes
dades són informatitzades, validades i tractades estadísticament, per tal de possibilitar l’anàlisi de
les causes de mort de la població, l’esperança de vida i la mortalitat prematura.

Institut d'Estadística de Catalunya,Ajuntament de
Barcelona,Institut Nacional d'Estadística,Departament de
Salut

anual

districte,municipal

dimecres, 26 / setembre / 2012
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10 Educació, cultura i lleure
10 02 01 ENQUESTA D’USOS LINGÜÍSTICS DE LA
POBLACIÓ

Recollida d'informació i explotació estadística relativa a la tercera edició de l'enquesta sobre els
usos lingüístics de la població, que permeti conèixer els coneixements lingüístics de les llengües
oficials en el territori, i algunes no oficials, així com els usos lingüístics en els diversos espais de
relació personal. L'operació incorpora informació estadística sobre l'aranès a l'Aran.

Institut d'Estadística de Catalunya,Departament de Cultura quinquennal

àmbits del Pla
territorial,Catalunya

10 04 01 SISTEMA D'INDICADORS LINGÜÍSTICS

Obtenció d'un sistema d'indicadors lingüístics (SIL) que permeti fer un seguiment dels
coneixements i usos lingüístics a Catalunya en diversos àmbits a partir de les dades provinents
d'estadístiques oficials.

Institut d'Estadística de Catalunya,Departament de Cultura anual

àmbits del Pla
territorial,Catalunya

10 11 01 ESTADÍSTICA DE BIBLIOTEQUES

Realització del treball de camp i explotació de resultats d'una enquesta que recull informació sobre Institut d'Estadística de Catalunya,Departament de
les característiques de les biblioteques segons estructura, funcionament, equipament, personal,
Cultura,Institut Nacional d'Estadística
serveis i despeses.

dimecres, 26 / setembre / 2012

biennal

comarcal
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11 Anàlisi social
11 01 01 INDICADORS SOCIALS TERRITORIALS

Disposar d'un sistema d'indicadors socials, que permeti conèixer les característiques bàsiques de la Institut d'Estadística de Catalunya
situació social de Catalunya, fent una desagregació segons la divisió territorial vigent, així com
seguir-ne l'evolució temporal, fent una recopilació i tractament estadístic de dades disponibles.

contínua

comarcal

11 04 01 SISTEMA D'INDICADORS SOBRE LA
JOVENTUT

Manteniment i actualització d'un sistema d'indicadors que té l'objectiu de proporcionar informació Institut d'Estadística de Catalunya,Departament de
fiable, significativa i periòdica sobre la realitat juvenil de Catalunya, per tal de detectar les
Benestar Social i Família
tendències principals que s'hi produeixen i contribuir a identificar les necessitats d'intervenció. Els
indicadors s'organitzen en vuit àmbits temàtics: població, educació, treball, habitatge, cultura, salut,
participació i cohesió social.

contínua

Catalunya

dimecres, 26 / setembre / 2012
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12 Medi ambient i sostenibilitat
12 27 01 ESTADÍSTICA DE LA MOBILITAT OBLIGADA Explotació de l'arxiu de matriculació del curs 2011-2012 del Departament d'Ensenyament. Aquest Institut d'Estadística de Catalunya,Departament
PER RAÓ D'ESTUDI (EDAT ESCOLAR)
arxiu conté l'adreça postal de la residència de l'alumne i l'adreça del centre on es desplaça a
d'Ensenyament
estudiar, així com el sexe de l'escolar. Aquesta informació permet elaborar la matriu de mobilitat
obligada per raó d'estudi dels escolars de 3 a 15 anys amb la mateixa referència temporal del Cens
de població del 2011. A més, la disponibilitat d'aquestes dades permet la seva explotació anual.

anual

municipal

Institut d'Estadística de Catalunya,Departament
Explotació de l'arxiu de matriculació del curs 2011-2012 de la Secretaria d'Universitats del
Departament d'Economia i Coneixement. Aquest arxiu conté l'adreça postal de la residència de
d'Economia i Coneixement
l'alumne i l'adreça del centre on es desplaça a estudiar. Això ha de permetre construir la matriu de
mobilitat obligada per raó d'estudi dels estudiants universitaris amb la mateixa referència temporal
del Cens de població del 2011 i que permet completar amb un registre administratiu la mobilitat de
la franja universitària. Es podrà explotar anualment a diferència de les dades censals que són
decennals.

anual

municipal

12 27 02 ESTADÍSTICA DE MOBILITAT OBLIGADA
PER RAÓ D'ESTUDI (ESTUDIS
UNIVERSITARIS)

dimecres, 26 / setembre / 2012

Página 11 de 28

NOM ACTUACIÓ

RESSENYA

PARTICIPANTS

PERIODICITAT

TERRITORI

13 Macromagnituds econòmiques
13 01 01 TAULA INPUT-OUTPUT 2011

Desplegament dels treballs de camp de les Taules Input-Output de Catalunya 2011 incorporant les Institut d'Estadística de Catalunya,Departament
novetats del futur Sistema Europeu de Comptes (SEC) i la Classificació catalana d'activitats
d'Economia i Coneixement,Departament d'Empresa i
econòmiques 2009 (CCAE-2009).
Ocupació,Departament de Territori i
Sostenibilitat,Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural,Institut Nacional
d'Estadística

decennal

Catalunya

13 01 02 ESTADÍSTICA D'IMPACTES ECONÒMICS

Elaboració sistemàtica d'estimacions estadístiques d'impactes econòmics a fi de quantificar efectes Institut d'Estadística de Catalunya
directes i indirectes i els seus multiplicadors, a partir de la metodologia del model Input-Output.

anual

Catalunya

13 01 03 ESTADÍSTICA DE CONSUMS INTERMEDIS

Execució d'una enquesta dirigida a una mostra d'establiments amb activitat a Catalunya per tal de Institut d'Estadística de Catalunya
conèixer el detall de les seves compres i serveis exteriors. Aquesta informació resulta
indispensable per poder dur a terme l'elaboració de les Taules Input-Output de Catalunya 2011. Els
resultats de l'esmentada enquesta estaran integrats en el Marc Input-Output.

decennal

Catalunya

Institut d'Estadística de Catalunya,Departament
d'Economia i Coneixement

anual

Catalunya

Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC),
Institut d'Estadística de Catalunya,Departament
segons demanda a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives d'Economia i Coneixement
disponibles, per tal de conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana.

anual

Catalunya

Institut d'Estadística de Catalunya,Departament
d'Economia i Coneixement

anual

Catalunya

13 02 04 ESTADÍSTICA DE LA PRODUCTIVITAT DE
L’ECONOMIA CATALANA

Càlcul de la Productivitat Total dels Factors de l’economia catalana i obtenció dels factors
Institut d'Estadística de Catalunya,Departament
explicatius del creixement econòmic d’acord amb la descomposició de Solow. Els resultats
d'Economia i Coneixement
s’ajustaran a la metodologia usada pel Banc d’Espanya amb aquesta mateixa finalitat, i permetran
la posterior estimació de la posició cíclica de l’economia catalana, del seu producte potencial, i de
l’output-gap.

anual

Catalunya

13 03 01 AVANÇ DE COMPTES ECONÒMICS
ANUALS

Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC),
segons oferta i demanda corresponent als anys 2010-2011 a partir de la síntesi i conciliació de
diferents fonts estadístiques i administratives disponibles, per tal de conèixer l'evolució dels
principals sectors d'activitat econòmica i operacions de demanda de Catalunya. S'actualitza la
informació a la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Institut d'Estadística de Catalunya,Departament
d'Economia i Coneixement

anual

Catalunya

Institut d'Estadística de Catalunya

anual

municipal,comarcal

13 04 02 MACROMAGNITUDS TERRITORIALS:
Estimació de síntesi a partir de les principals fonts de l'estadística territorial per tal d'obtenir la renda Institut d'Estadística de Catalunya
RENDA FAMILIAR DISPONIBLE COMARCAL familiar i els seus components per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i
I MUNICIPAL
resta de capitals comarcals.

anual

municipal,comarcal

13 02 01 COMPTES ECONÒMICS ANUALS (OFERTA) Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC),
segons oferta a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives
disponibles, per tal de conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana. S'actualitza la
informació a la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)
13 02 02 COMPTES ECONÒMICS ANUALS
(DEMANDA)

13 02 03 COMPTES ECONÒMICS ANUALS (RENDES) Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC),
segons rendes a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives
disponibles, per tal de conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana. S'actualitza la
informació a la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

13 04 01 MACROMAGNITUDS TERRITORIALS:
Estimació del Producte Interior Brut (PIB) i el Valor Afegit Brut (VAB) sectorial en el marc del
PRODUCTE INTERIOR BRUT COMARCAL I Sistema Europeu de Comptes (SEC), per a totes les comarques i municipis de més de 5.000
MUNICIPAL
habitants i resta de capitals comarcals, a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts
estadístiques i administratives disponibles de caràcter territorial.

dimecres, 26 / setembre / 2012
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13 05 01 COMPTABILITAT TRIMESTRAL

Estimació trimestral del producte interior brut des de l'òptica de l'oferta i la demanda en el marc del Institut d'Estadística de Catalunya
Sistema europeu de comptes (SEC), a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts
estadístiques i administratives disponibles. S'actualitza la informació a la Classificació catalana
d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

trimestral

Catalunya

13 05 02 AVANÇ DE LA VARIACIÓ DEL PRODUCTE
INTERIOR BRUT (PIB)

Obtenció d'una primera estimació d'avanç, per via d'indicadors indirectes, de la variació del PIB
global i sectorial de l'economia catalana.

trimestral

Catalunya

dimecres, 26 / setembre / 2012

Institut d'Estadística de Catalunya,Departament
d'Economia i Coneixement,Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
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14 Sectors productius
14 01 01 ESTADÍSTICA INDUSTRIAL D'EMPRESES

Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta industrial d'empreses d'àmbit estatal, amb
l'objectiu de conèixer les característiques estructurals més rellevants dels diferents sectors
industrials. Les estimacions, tant les corresponents a conceptes de la comptabilitat empresarial
com les de macromagnituds, es presentaran amb un elevat nivell de desagregació sectorial.

Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
d'Estadística

anual

Catalunya

14 02 01 ESTADÍSTICA D'EMPRESES DEL COMERÇ Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta anual de serveis d'àmbit estatal per tal de
conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants del sector
comercial. Les estimacions es presentaran amb un elevat nivell de desagregació sectorial.

Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
d'Estadística

anual

Catalunya

14 03 01 ESTADÍSTICA D'EMPRESES TURÍSTIQUES Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta anual de serveis d'àmbit estatal per tal de
conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants de les
empreses turístiques (hoteleria i agències de viatges). Les estimacions es presentaran amb un
elevat nivell de desagregació sectorial.

Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
d'Estadística

anual

Catalunya

14 05 01 ESTADÍSTICA D'EMPRESES DEL
TRANSPORT

Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta anual de serveis d'àmbit estatal per tal de
conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants de les
empreses de transport. Les estimacions es presentaran amb un elevat nivell de desagregació
sectorial.

Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
d'Estadística

anual

Catalunya

14 06 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS A LES
EMPRESES

Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta anual de serveis d'àmbit estatal per tal de
Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants del sector
d'Estadística
dels serveis a les empreses. Les estimacions es presentaran amb un elevat nivell de desagregació
sectorial.

anual

Catalunya

14 08 01 ESTADÍSTICA DE L'AUDIOVISUAL

Caracterització del sector audiovisual a partir de l'explotació específica de l'enquesta anual sobre
les empreses de serveis a Catalunya i d'altres enquestes directes al sector, per tal de conèixer
l'evolució de la seva producció, la despesa i l'ocupació dels seus professionals. L'actuació també
preveu el tractament d'arxius administratius que regulen l'activitat del sector i l'explotació
d'operacions estadístiques adreçades a la població en aquest àmbit.

Institut Català de les Empreses Culturals,Institut
anual
d'Estadística de Catalunya,Departament de Cultura,Institut
Nacional d'Estadística,Consell de l'Audiovisual de
Catalunya

Catalunya

14 10 01 ESTADÍSTICA DE L'ESTRUCTURA DE LES
EXPLOTACIONS AGRÀRIES

Elaboració del projecte tècnic per tal d’actualitzar les dades estructurals de les explotacions
agràries a Catalunya mitjançant una nova enquesta a les explotacions agràries, referida a l'any
agrari 2013 que permeti conèixer l'estructura del sector i la seva evolució respecte al cens agrari
del 2009, i obtenir informació homologable i comparable amb l'exigida per la Unió Europea.

Institut d'Estadística de Catalunya,Departament
triennal
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Catalunya

14 18 01 ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE
PRODUCTES

Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta industrial de productes d'àmbit estatal per tal Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
de conèixer la producció industrial de Catalunya en unitats físiques i monetàries amb un elevat grau d'Estadística
de desagregació per productes d'acord amb la classificació PRODCOM.

14 19 01 ESTADÍSTICA CONJUNTURAL DE LA
INVERSIÓ INDUSTRIAL

Disposar d'una estimació quantitativa de la variació de la inversió industrial fent una operació
d'enquesta.

anual

Institut d'Estadística de Catalunya,Departament d'Empresa semestral
i Ocupació

Catalunya

Catalunya

14 25 02 ESTADÍSTICA DEL TURISME EN HOTELS A Enquesta duta a terme per Turisme de Barcelona, en la qual es recull informació de diferents punts Institut d'Estadística de Catalunya,Ajuntament de
anual
BARCELONA
turístics de la ciutat. Interessa en particular les dades dels turistes que pernocten en establiments Barcelona,Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació
hotelers, per tal de conèixer les característiques i el comportament, l’activitat i el perfil del turisme de Barcelona
de Barcelona.

municipal

14 26 01 ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES
EMPRESES CULTURALS

Catalunya

dimecres, 26 / setembre / 2012

Coneixement de les macromagnituds més rellevats de les empreses culturals a través d'una
explotació específica de l'enquesta de serveis i altra informació estadística disponible, en els
termes que estableixi l'estudi de viabilitat corresponent.

Institut d'Estadística de Catalunya,Departament de Cultura anual
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16 Turisme
16 01 02 ESTADÍSTICA D'ESTABLIMENTS TURÍSTICS Actualització de la base de dades MOSAIC, que recull les altes, baixes i modificacions que són el
resultat de les resolucions administratives sobre les incidències comunicades per les empreses i
entitats turístiques reglamentades. La informació estadística corresponent a aquestes empreses i
establiments turístics se sistematitza a través de l'aplicació informàtica ALFIL.

Turisme de Barcelona,Institut d'Estadística de
Catalunya,Departament d'Empresa i Ocupació

contínua

municipal,comarcal

16 01 03 ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT HOTELERA

Explotació específica per a Catalunya, segons marques turístiques i categories, de l'Enquesta
Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
d'ocupació hotelera d'àmbit estatal per tal de conèixer el nombre de viatgers, de pernoctacions i el d'Estadística
grau d'ocupació dels establiments hotelers.

mensual

altres àmbits

16 01 04 ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT EN
CÀMPINGS

Explotació específica per a Catalunya, segons marques turístiques i categories, de l'Enquesta
Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
d'ocupació en càmpings d'àmbit estatal per tal de conèixer el nombre de viatgers, de pernoctacions d'Estadística
i el grau d'ocupació en els càmpings.

mensual

altres àmbits

16 01 05 ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT EN
TURISME RURAL

Explotació específica per a Catalunya, segons marques turístiques i categories, de l'Enquesta
d'ocupació en turisme rural d'àmbit estatal per tal de conèixer el nombre de viatgers, de
pernoctacions i el grau d'ocupació en els establiments de turisme rural.

Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
d'Estadística

mensual

altres àmbits

16 01 06 INDICADORS DE RENDIBILITAT DEL
SECTOR HOTELER

Explotació específica per a Catalunya, segons marques turístiques, de l'Enquesta d'ocupació
hotelera d'àmbit estatal per tal de conèixer la facturació mitjana per habitació ocupada (ADR) i els
ingressos per habitació disponible (RevPAR).

Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
d'Estadística

mensual

altres àmbits

16 02 01 ESTADÍSTICA DELS VISITANTS
ESTRANGERS A CATALUNYA

Explotació específica per a Catalunya de diverses enquestes d'àmbit estatal per tal de conèixer les Institut d'Estadística de Catalunya,Departament d'Empresa mensual
principals característiques del turisme estranger a Catalunya.
i Ocupació,Institut Nacional d'Estadística,Institut d'Estudis
Turístics

dimecres, 26 / setembre / 2012

Catalunya
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17 Sector exterior
17 01 01 ESTADÍSTICA DEL COMERÇ AMB
L'ESTRANGER

Explotació estadística de les dades del document únic administratiu (DUA) i les declaracions
Institut d'Estadística de Catalunya,Agència Estatal
INTRASTAT per tal de conèixer conjunturalment l'evolució de les importacions i les exportacions de d'Administració Tributària
Catalunya amb la resta del món.

mensual

Catalunya

17 01 02 COMERÇ AMB L'ESTRANGER SEGONS
CONTINGUT TECNOLÒGIC

Explotació estadística segons la nomenclatura de contingut tecnològic de l'Eurostat, dels arxius
Institut d'Estadística de Catalunya,Agència Estatal
DUA i INTRASTAT per tal de conèixer conjunturalment l'evolució de les importacions i exportacions d'Administració Tributària
de Catalunya amb la resta del món.

trimestral

Catalunya

17 03 01 INDICADORS DE POSICIÓ COMPETITIVA
DEL SECTOR INDUSTRIAL

Obtenció d'un conjunt d'indicadors de la competitivitat del sector industrial català que tinguin en
compte l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i les quotes de mercat.

Institut d'Estadística de Catalunya,Departament
d'Economia i Coneixement

trimestral

Catalunya

17 04 01 INDICADORS DE POSICIÓ COMPETITIVA
DEL SECTOR TURÍSTIC

Elaboració d'uns índexs de posició competitiva del sector turístic a Catalunya que tinguin en
compte l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i de l'oferta turística de Catalunya com a
destinació en relació amb els principals competidors de la resta de l'Estat i de l'estranger.

Institut d'Estadística de Catalunya,Departament d'Empresa trimestral
i Ocupació

Catalunya

dimecres, 26 / setembre / 2012
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18 Indicadors conjunturals dels sectors productius
18 01 01 ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

Calcular un índex de la producció industrial (IPI) de Catalunya per branques d'activitat i per
destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de la producció de la
indústria catalana.

Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
d'Estadística

mensual

Catalunya

18 02 01 ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS

Calcular un índex de preus industrials (IPRI) de Catalunya per branques d'activitat i per destinació
econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural dels preus de la indústria catalana.

Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
d'Estadística

mensual

Catalunya

18 03 01 INDICADORS CONJUNTURALS
D'ACTIVITAT DEL SECTOR SERVEIS

Elaborar un indicador del sector serveis per tal de reflectir l'evolució conjuntural de l’activitat real
d'aquest sector.

Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
d'Estadística

mensual

Catalunya

18 03 02 INDICADOR CONJUNTURAL DE
PRODUCCIÓ DEL SECTOR SERVEIS

Elaborar un indicador del sector serveis per tal de reflectir l'evolució conjuntural del creixement real Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
d'aquest sector.
d'Estadística

mensual

Catalunya

18 03 03 ESTADÍSTICA CONJUNTURAL DEL
COMERÇ AL DETALL

Elaborar uns indicadors que permetin mesurar a curt termini l'evolució conjuntural de l'activitat en el Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
sector del comerç al detall, fent un tractament estadístic de les enquestes d'àmbit estatal en relació d'Estadística
amb aquesta temàtica, per tal de conèixer les característiques fonamentals de les empreses
dedicades a aquesta activitat.

mensual

Catalunya

18 03 04 ÍNDEX DE VENDES EN GRANS
SUPERFÍCIES

Obtenir un indicador mensual de l'evolució del volum de vendes en els establiments comercials al
detall definits com a grans superfícies no especialitzades (2.500 m2 mínim de la superfície de
vendes) que operen a Catalunya.

mensual

Catalunya

18 06 01 CLIMA EMPRESARIAL DE CATALUNYA

Execució d'una enquesta dirigida a una mostra d'establiments dels sectors de la indústria, la
Institut d'Estadística de Catalunya,Cambra Oficial de
construcció, l'hoteleria, el comerç i altres serveis de Catalunya. Recull l'opinió que els representants Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
dels establiments amb activitat a Catalunya tenen sobre l'evolució i les expectatives d'un conjunt de
variables amb incidència en el desenvolupament econòmic de l'empresa. La informació recollida
permet detectar els canvis de tendència en el cicle econòmic de manera àgil i ràpida.

trimestral

Catalunya

18 06 02 CLIMA EMPRESARIAL TERRITORIAL DE
CATALUNYA

Obtenció d'indicadors de clima empresarial per a determinades delimitacions territorials, com ara
les cambres de comerç catalanes, a partir de la informació recollida en l'Enquesta de clima
empresarial, per tal de tenir un seguiment de la conjuntura empresarial per sectors d'activitat
econòmica.

trimestral

Catalunya

trimestral

Catalunya

Institut d'Estadística de Catalunya

Institut d'Estadística de Catalunya,Ajuntament de
Barcelona,cambres de Comerç de Catalunya

18 06 03 INDICADOR DE CONFIANÇA EMPRESARIAL Obtenció d'indicadors sintètics per a Catalunya a partir de la integració de mostres de l'Enquesta de Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
clima empresarial de Catalunya i l'operació de l'INE sobre Indicadors de confiança empresarial.
d'Estadística
Aquests indicadors, de periodicitat trimestral, es basen en l'opinió dels empresaris catalans i es
calculen a partir d'una metodologia harmonitzada per tal de garantir la comparabilitat amb els
indicadors del conjunt de l'Estat.

dimecres, 26 / setembre / 2012
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19 Serveis de provisió mixta i protecció social
19 01 01 COMPTES INTEGRATS DE LA PROTECCIÓ Elaboració de comptes de la protecció social mitjançant la recollida sistemàtica d'informació sobre
SOCIAL
les diferents institucions que participen en el sistema català de protecció social i la seva anàlisi i
transformació d'acord amb els criteris establerts per la metodologia Seepros de la Unió Europea.

Institut d'Estadística de Catalunya,Departament d'Empresa anual
i Ocupació,Departament de Benestar Social i
Família,Departament de Salut,Ministeri de Treball i
Immigració

Catalunya

19 02 01 ESTADÍSTICA DE LES PENSIONS I ALTRES Recopilació i homogeneïtzació d'informació relativa al conjunt de prestacions de sosteniment de la Institut d'Estadística de Catalunya,Departament de
PRESTACIONS DE SOSTENIMENT DE LA
renda existents a Catalunya oferint informació històrica sobre el nombre de prestacions i els seus Benestar Social i Família
RENDA
volums econòmics, així com altres informacions complementàries que permetin un coneixement
més complet d'aquest grup de prestacions, entre les quals destaquen les pensions de la Seguretat
Social, però que també comprèn les pensions dels règims especials de funcionaris, les prestacions
per atur i altres.

anual

Catalunya

19 03 01 ESTADÍSTICA SOBRE EL FINANÇAMENT I
LA COMPRA DE SERVEIS DE LA
GENERALITAT AL SECTOR NO LUCRATIU

Tractament de la informació comptable detallada de la Generalitat, creuada amb una altra
Institut d'Estadística de Catalunya,Departament
informació procedent de registres administratius per tal de descriure la incidència de la Generalitat d'Economia i Coneixement
en el finançament de l'activitat de les entitats no lucratives a Catalunya. Creació d'una base de
dades sobre entitats no lucratives com a base per a facilitar posteriors actualitzacions d'aquesta
estadística i altres possibles actuacions en aquest àmbit.

anual

Catalunya

19 05 01 ESTADÍSTICA ECONÒMICA DELS
ESTABLIMENTS DE SERVEIS SOCIALS

Disseny i realització d'una operació estadística d'enquesta per a la recollida d'informació sobre
l'activitat econòmica dels centres de serveis socials.

Institut d'Estadística de Catalunya,Departament de
Benestar Social i Família

biennal

Catalunya

19 05 02 ESTADÍSTICA ECONÒMICA A ENTITATS
NO LUCRATIVES DE SERVEIS SOCIALS

Elaboració dels treballs de tabulació de la informació sobre l'activitat econòmica obtinguda
mitjançant enquesta a les entitats no lucratives de serveis socials.

Institut d'Estadística de Catalunya,Departament de
Benestar Social i Família

biennal

Catalunya

dimecres, 26 / setembre / 2012
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20 Societat de la informació
20 01 01 ESTADÍSTICA TIC A LES LLARS

Fer una explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'equipament i ús de les TIC a les llars Institut d'Estadística de Catalunya,Departament d'Empresa anual
d'àmbit estatal, desagregada per variables demogràfiques i socioeconòmiques, que permeti fer
i Ocupació,Institut Nacional d'Estadística
comparatives amb altres territoris (Espanya, comunitats autònomes i UE).

Catalunya

20 01 02 ESTADÍSTICA TERRITORIAL TIC A LES
LLARS

Recollida de la informació de l'Enquesta territorial TIC a les llars que permeti l'obtenció
d'estimacions territorials dels principals indicadors d'equipament i ús de les TIC a les llars.
Aquestes estimacions es portaran a terme mitjançant la metodologia de l'estimació de petites
àrees. Els resultats finals s'homogeneïtzen amb els continguts de l'explotació de l'enquesta TIC
que realitza l'INE.

Institut d'Estadística de Catalunya,Departament d'Empresa biennal
i Ocupació

comarcal

20 02 01 ESTADÍSTICA TIC A LES EMPRESES

Fer una explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç
electrònic a les empreses que realitza l'INE, per agrupació d'activitat econòmica i dimensió de les
empreses, que permeti fer comparatives amb altres territoris (Espanya, comunitats autònomes i
UE).

Institut d'Estadística de Catalunya,Departament d'Empresa anual
i Ocupació,Institut d'Estadística de Catalunya

Catalunya

20 02 02 ESTADÍSTICA DEL SECTOR DE LES
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE
LA COMUNICACIÓ (TIC)

Fer una explotació específica per a les empreses industrials i de serveis del sector TIC per a
Institut d'Estadística de Catalunya,Departament d'Empresa anual
Catalunya a partir de l'Enquesta industrial d'empreses i de l'Enquesta anual de serveis que realitza i Ocupació
l'INE. Aquesta tasca es durà a terme segons la delimitació del sector TIC proposada per l'OCDE.

Catalunya

dimecres, 26 / setembre / 2012
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21 Recerca, desenvolupament i innovació
21 01 01 ESTADÍSTICA DE PERSONAL D'R+D

Explotació específica per a Catalunya de les estadístiques sobre activitats d'R+D d'àmbit estatal,
amb l'objectiu de conèixer els recursos humans destinats a recerca i desenvolupament en els
diferents sectors econòmics.

Institut d'Estadística de Catalunya,Departament
d'Economia i Coneixement,Departament d'Empresa i
Ocupació,Institut Nacional d'Estadística

anual

Catalunya

21 02 02 ESTADÍSTICA DE FINANÇAMENT I
DESPESA EN R+D

Explotació específica per a Catalunya de les estadístiques sobre activitats d'R+D d'àmbit estatal,
amb l'objectiu de conèixer el finançament i la despesa en recerca i desenvolupament en els
diferents sectors econòmics.

Institut d'Estadística de Catalunya,Departament
d'Economia i Coneixement,Departament d'Empresa i
Ocupació,Institut Nacional d'Estadística

anual

Catalunya

21 03 01 ESTADÍSTICA DE LA INNOVACIÓ
TECNOLÒGICA

Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'innovació tecnològica a les empreses d'àmbit Institut d'Estadística de Catalunya,Departament d'Empresa anual
estatal, amb l'objectiu d'obtenir informació directa sobre el procés d'innovació a les empreses
i Ocupació,Institut Nacional d'Estadística
elaborant diferents indicadors.

Catalunya

dimecres, 26 / setembre / 2012
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22 Metodologia i normalització estadístiques
22 01 01 ELABORACIÓ I SEGUIMENT DE
PROGRAMES ANUALS D'ACTUACIÓ
ESTADÍSTICA

Institut d'Estadística de Catalunya

contínua

22 01 02 ASSISTÈNCIA TÈCNICA ESTADÍSTICA A LA Prestació de l'assistència tècnica de l'Idescat que requereixen les diferents entitats que integren el Institut d'Estadística de Catalunya
PRODUCCIÓ I LA DIFUSIÓ ESTADÍSTICA
sistema estadístic de Catalunya per a l'elaboració i difusió d'estadístiques oficials. Les actuacions
es concreten en l'assessorament tècnic sobre la metodologia estadística i els procediments
associats, així com l'aplicació de les normes tècniques que estableix la legislació vigent en matèria
estadística.

contínua

22 02 01 NOMENCLATURES TERRITORIALS I
ADMINISTRATIVES

Renovació contínua del sistema de codis d'entitats territorials i ens de gestió que s’oficialitzen als Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Cartogràfic de
efectes estadístics a Catalunya, a partir de l’assignació dels codis de les entitats municipals
Catalunya,Departament de Governació i Relacions
descentralitzades, mancomunitats, entitats metropolitanes, ens de gestió, consorcis i societats amb Institucionals
participació pública local per part del Departament de Governació i Relacions Institucionals, i els
codis de la resta d'unitats estadístiques d’altres àmbits territorials (internacional, comunitari i
estatal). L’actuació inclou l'actualització dels topònims catalans, la gestió i el tractament de la
informació de base per a la referenciació geogràfica de la informació estadística, els treballs de
normalització dels viaris de Catalunya i la revisió de la base de codis territorials.

-

22 02 03 CLASSIFICACIÓ CATALANA DE
PRODUCTES PER ACTIVITATS

Oficialització de la Classificació catalana de productes per activitats 2013 (CCPA-2013), derivada
de la Classificació europea de productes per activitats 2008 (CPA-2008) i de la mateixa
Classificació catalana d’activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). Aquesta classificació
esdevindrà una desagregació de la CCAE-2009 en termes de productes.

Institut d'Estadística de Catalunya,Termcat

contínua

22 02 05 CLASSIFICACIÓ CATALANA D'EDUCACIÓ

Completar els treballs d’elaboració de la nova Classificació catalana d’educació 2014 (CCED-2014) Institut d'Estadística de Catalunya,Termcat
partint dels treballs del grup de treball estatal sobre l’actualització de les classificacions d’educació
vigents a nivell internacional (Classificació internacional normalitzada d’educació 1997, CINE-1997)
i estatal (Classificació nacional d’educació 2000, CNED-2000).

contínua

22 02 06 ADAPTACIÓ D'ALTRES CLASSIFICACIONS Tasques d’adaptació catalana d’altres classificacions estadístiques sectorials d’interès en els
Institut d'Estadística de Catalunya,Termcat
ESTADÍSTIQUES
àmbits del consum (COICOP), el medi ambient (catàleg europeu de residus) o la seguretat pública,
a més de les possibles noves desagregacions, correspondències o delimitacions sectorials de
classificacions prèviament oficialitzades.

contínua

22 02 07 CLASSIFICACIÓ DE PRODUCTES PER AL
COMERÇ AMB L’ESTRANGER

Actualització anual de l’adaptació de la Nomenclatura combinada 2013 (NC-2013), classificació
Institut d'Estadística de Catalunya,Termcat
comunitària d’interès en l’estadística del comerç amb l’estranger, amb les seves correspondències
amb les classificacions específiques d’activitats econòmiques i de productes.

contínua

22 02 08 CODIFICACIÓ AUTOMÀTICA

Manteniment i adequació de la base de dades i dels aplicatius de varianters a les codificacions
vigents (ocupació, activitat econòmica, municipis, nacionalitat i província) per tal de facilitar la
codificació automàtica de les respostes en literal obert de les diferents operacions estadístiques.
L’actuació inclou la recuperació manual de les variants corresponents al Cens de població 2011.

Institut d'Estadística de Catalunya

contínua

22 02 09 CLASSIFICACIÓ DE MALALTIES

Tasques de difusió de la traducció catalana de les versions més recents de la Classificació
internacional de malalties (CIM-9 revisió clínica i CIM-10), en el marc de les classificacions
estadístiques sectorials d’interès en l’àmbit de la sanitat.

Institut d'Estadística de Catalunya,Termcat,Departament de contínua
Salut

dimecres, 26 / setembre / 2012

Elaboració de la proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2014 mitjançant el
suport tècnic, la recollida sistemàtica, l'anàlisi i l'estandardització de les propostes d'actuacions
estadístiques previstes pels organismes integrats en el sistema estadístic català. També inclou el
seguiment de les actuacions programades l'any 2013, així com l'informe sobre el nivell
d'acompliment de les actuacions estadístiques programades l'any 2012. D’altra banda, al llarg de
l’any 2013 es preveu iniciar els treballs previs i dels contactes preceptius amb les institucions i
òrgans del Sistema estadístic de Catalunya per a la detecció de necessitats i reptes en matèria
estadística en vistes a elaborar el proper Pla estadístic de Catalunya 2015- 2018.
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22 02 10 CLASSIFICACIÓ DE PRODUCTES
INDUSTRIALS

Actualització anual de l’adaptació catalana de la Classificació estadística de productes industrials Institut d'Estadística de Catalunya,Termcat
(PRODCOM), en el marc de les classificacions sectorials en l’àmbit de l’estadística de la producció
industrial.

contínua

22 03 01 REGISTRE DE FITXERS ESTADÍSTICS

Gestió del Registre de Fitxers Estadístics, d’acord amb l’establert pel Decret 143/2010, de 19
Institut d'Estadística de Catalunya,Autoritat Catalana de
Protecció de Dades
d’octubre, del Registre de Fitxers Estadístics i de les cessions de dades sotmeses a secret
estadístic, als efectes d’informar sobre la disponibilitat, creació i cessió de fitxers amb finalitats
estadístiques per part d’organismes integrats en el Sistema estadístic de Catalunya. L’actuació
també inclou l’actualització anual de les seves dades, la implementació de mecanismes per vetllar
pel compliment del secret estadístic i l’adequació a la normativa subsidiària sobre la protecció de
dades personals.

contínua

22 04 01 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT
PROFESSIONAL EN ESTADÍSTICA

Organització de cursos, seminaris i sessions tècniques a càrrec de l’Idescat o amb la col·laboració
d’universitats i altres organismes especialitzats sobre la normativa, els mètodes estadístics i
programari orientat a la producció i difusió estadística per tal de facilitar el reciclatge i el
perfeccionament professional del personal estadístic o bé la divulgació de fonts per als usuaris
d’informació estadística.

22 04 02 COOPERACIÓ EDUCATIVA EN
ESTADÍSTICA

Concertació d’accions formatives amb els ensenyaments universitaris afins i centres de secundària Institut d'Estadística de Catalunya,universitats
mitjançant estades en pràctiques d’alumnes universitaris a la seu de l’Idescat i l’organització de
catalanes,organismes especialitzats
visites col·lectives per tal de conèixer els seus productes, activitats i serveis en l’àmbit de
l’estadística oficial.

contínua

22 05 03 MÈTODES DE CONTROL DE LA
REVELACIÓ ESTADÍSTICA

Perfeccionament continu d'un sistema automatitzat de procediments estadístics i computacionals
orientats a la preservació del secret estadístic en el tractament de les microdades (registres
individuals) i les macrodades (dades tabulades), així com l’actualització dels criteris tècnics i
operatius que els sigui d'aplicació. Així mateix, es preveu establir la regulació, implementació i
gestió d’un centre d’accés segur a les dependències de l’Idescat per tal que els investigadors
autoritzats puguin accedir, amb garanties de confidencialitat, a dades estadístiques sotmeses al
secret estadístic.

contínua

22 05 04 PERFECCIONAMENT DE MÈTODES
D’ENLLAÇ I DE FUSIÓ DE DADES

Perfeccionament de les tècniques d’integració de dades d’enquestes i/o administratives en l’àmbit Institut d'Estadística de Catalunya,centres de
de l’estadística oficial catalana, d’acord amb els programes de cooperació amb la comunitat
recerca,universitats catalanes,organismes especialitzats
científica i amb l’objectiu de minimitzar la càrrega que suporten les unitats informants. En el decurs
de l’any 2013, es preveu aprofundir en mètodes de fusió de dades i en procediments d’acarament o
enllaç de registres per aplicar en dades estadístiques o provinents d’arxius administratius.

contínua

22 05 05 MILLORA DE L’ESTIMACIÓ D’ÀREES
PETITES

Desenvolupament i aplicació d’estimadors de petita àrea amb l’objectiu d’obtenir resultats
Institut d'Estadística de Catalunya,centres de
territorials fiables minimitzant la dimensió de les mostres i, per tant, reduint al màxim la càrrega que recerca,universitats catalanes
suporten les unitats informants

contínua

dimecres, 26 / setembre / 2012

TERRITORI

Institut d'Estadística de Catalunya,universitats
contínua
catalanes,organismes especialitzats,Escola d'Administració
Pública de Catalunya,Departament de Governació i
Relacions Institucionals

Institut d'Estadística de Catalunya,universitats
catalanes,organismes especialitzats
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23 Directoris, registres i inventaris
23 01 01 REGISTRE DE POBLACIÓ DE CATALUNYA

Manteniment, explotació i custòdia d'un registre nominal amb les dades actualitzades de caràcter Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
obligatori dels veïns inscrits en els padrons municipals d'habitants de tots els ajuntaments de
d'Estadística
Catalunya. Els òrgans de la Generalitat poden utilitzar aquest registre exclusivament per a afers en
els quals la residència o el domicili siguin dades rellevants. Aquestes dades poden ser utilitzades,
també, per extreure'n mostres per a actuacions estadístiques oficials.S'exploten també els noms i
cognoms de la població per tal d'elaborar un rànquing de freqüències segons el sexe i l'àmbit
territorial, així com la informació temporal i històrica dels noms i per nacionalitats de la població.
També actualització de la relació d'habitatges principals a partir de l'adreça postal.

trimestral

inframunicipal

23 01 02 REGISTRE ESTADÍSTIC DE LA POBLACIÓ

Creació de la base de dades del Registre, càrrega dels fitxers de població a 1 de juliol de 2011 (el Institut d'Estadística de Catalunya
més proper al Cens de població 2011) i posteriors amb la formació de la unitat de revisió manual de
rebutjos i incidències. Fusió de les variacions de defuncions i naixements de l’any 2011 i càrrega
dels fitxers censals, fusió del fitxer precensal ponderat del Cens 2011 i del fitxer definitiu dels Cens
de població 2011.

contínua

inframunicipal

23 02 02 REGISTRE ESTADÍSTIC DE TERRITORI

S'iniciarà la creació d'una base de dades espacial que modelitzi els elements territorials per tal de Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Cartogràfic de
donar suport a la georeferenciació de les estadístiques oficials. Aquesta base de dades modelitzarà Catalunya
tant les divisions administratives com altres entitats de territori: illes, parcel·les, adreces postals, etc.

contínua

inframunicipal

23 03 01 DIRECTORI D'EMPRESES I ESTABLIMENTS Actualització i explotació específica per a Catalunya de marcs d'enquestes i d'arxius de
l'Administració estatal i de la Generalitat per tal d'obtenir directoris fiables sobre les empreses i els
establiments amb activitat econòmica a Catalunya.

Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
d'Estadística,Ministeri de Foment,departaments de la
Generalitat de Catalunya,Ministeri d'Economia i
Hisenda,cambres de Comerç de Catalunya

contínua

municipal

23 03 02 ESTADÍSTICA D'EMPRESES I
ESTABLIMENTS

Estimació del nombre d'empreses i establiments amb activitat a Catalunya, així com de la seva
distribució segons diversos criteris (sectorial, per grandària, per condició jurídica, etc.) a partir del
Directori central d'empreses (DIRCE) d'àmbit estatal.

Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
d'Estadística

anual

Catalunya

23 03 04 REGISTRE ESTADÍSTIC D’EMPRESES DE
CATALUNYA

Elaboració d’un registre amb la informació disponible sobre les empreses de Catalunya derivada de Institut d'Estadística de Catalunya
directoris, registres administratius i enquestes.

contínua

municipal

dimecres, 26 / setembre / 2012
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24 Sistema d'informació geogràfica
24 01 01 GEOREFERENCIACIÓ DEL SECCIONAT
MUNICIPAL

dimecres, 26 / setembre / 2012

Recopilació de la informació cartogràfica i georeferenciació anual de les modificacions
inframunicipals (districtes i seccions) dels municipis de Catalunya.

Institut d'Estadística de Catalunya,ens locals de
anual
Catalunya,Institut Cartogràfic de Catalunya,Institut Nacional
d'Estadística

secció censal
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25 Serveis de difusió
25 01 01 EL WEB DE L'IDESCAT

Manteniment, actualització i ampliació del web de l'Idescat per facilitar la difusió dels resultats
estadístics i l'accés a la informació derivada de l'execució dels programes anuals d'actuació
estadística. Durant el 2013 es millorarà la visualització de les dades amb la incorporació massiva
de gràfics i mapes i es renovarà tota l’arquitectura d’informació i continguts per facilitar-ne la seva
usabilitat per part de l’usuari final.

Institut d'Estadística de Catalunya

contínua

25 01 03 DEFINICIÓ I DISSENY DE LA PLATAFORMA L’objectiu del projecte Plataforma Cerdà (Pcerdà) és identificar les bases tecnològiques, funcionals Institut d'Estadística de Catalunya
CERDÀ
i organitzatives que han d’acomplir el sistema integrat d’informació estadística de l’Idescat, tant del
vessant del seu back office (bases de dades i desenvolupament d’aplicacions) com del seu front
office (web), i assegurar que la informació que es produeix o es treballa a l’Institut es difon gràcies
a un model obert i flexible, el qual ha de ser capaç d’intercanviar dades estadístiques amb tercers
utilitzant protocols estàndard i també els millors sistemes de tractament i visualització de les dades
per part de l’usuari final, mitjançant l’ús de gràfics o de la seva representació en mapes, tot plegat
en un entorn amigable, usable i accessible per a tothom.

-

25 02 01 EL WEB EDUCATIU

Ampliació de la difusió del web "aprenestadistica" a la comunitat educativa de secundària, i posada Institut d'Estadística de Catalunya
al públic de la part adreçada a l’etapa educativa de primària, amb l'objectiu d'augmentar la cultura
estadística en l'àmbit de l'ensenyament, facilitant recursos didàctics i educatius per fer-la més
accessible a aquest sector de la població.

contínua

25 03 01 BIBLIOTECA DE L'IDESCAT

Recopilació, conservació, emmagatzematge i difusió de l'estadística oficial de Catalunya, així com Institut d'Estadística de Catalunya
de la documentació estadística de caràcter estatal i de la Unió Europea. Els serveis de la biblioteca
inclouen l'atenció de les sol·licituds d’informació estadística dels usuaris, tant presencialment com
telemàtica. L'any 2013 es preveu, a més, migrar l’actual programari de gestió de la Biblioteca.

-

dimecres, 26 / setembre / 2012
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26 Estadístiques de síntesi
26 01 01 ANUARI ESTADÍSTIC DE CATALUNYA

L'Anuari estadístic de Catalunya reuneix, en una sola font de consulta de fàcil accés per als
Institut d'Estadística de Catalunya
usuaris, la informació estadística més rellevant produïda per diferents organismes. La diversitat de
temes i les diferents referències temporals i territorials de la informació requereixen un procés de
sistematització i ordenació de les dades recopilades en un esquema estable que en permeti la
comparabilitat i la correcta interpretació. L’anuari està contínuament actualitzat i accessible des del
web de l’Idescat, en tres idiomes: català, castellà i anglès.

anual

comarcal,provincial

Institut d'Estadística de Catalunya

contínua

Catalunya

26 02 02 SISTEMA D'INDICADORS D'ESTRUCTURA
ECONÒMICA

Actualització d'un sistema d'indicadors de l'estructura econòmica de Catalunya, que permet
Institut d'Estadística de Catalunya
conèixer el seu grau de competitivitat i d'internacionalització, amb especial èmfasi en els indicadors
relatius a aspectes de la nova economia.

contínua

Catalunya

26 03 01 SISTEMA D'INDICADORS DE
L'ESTADÍSTICA COMUNITÀRIA

Manteniment i actualització d'un sistema d'indicadors de Catalunya a partir dels indicadors
estructurals d'Eurostat, que permet una comparació sistemàtica amb els països membres de la
Unió Europea.

contínua

Catalunya

26 02 01 SISTEMA D'INDICADORS DE CONJUNTURA Aquesta actuació comprèn dos treballs diferents. El primer correspon al seguiment individualitzat
ECONÒMICA
de diferents indicadors elaborats per l'Institut d'Estadística de Catalunya o per altres organismes,
per tal de conèixer l'evolució conjuntural de l'economia catalana. Cada indicador inclou una
comparativa amb Espanya. El segon correspon a la redacció d'informes sobre els indicadors
econòmics de producció pròpia de l'Idescat i la seva comparativa amb Espanya.

dimecres, 26 / setembre / 2012
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27 Estadística territorial
27 03 01 SISTEMA D'INDICADORS DELS MUNICIPIS I Manteniment i actualització del servei web “El municipi en xifres”, que dóna accés als principals
COMARQUES
indicadors dels municipis i comarques de Catalunya, fruit de la remodelació de les antigues fitxes
municipals amb més informació, més actual i més accessible.

dimecres, 26 / setembre / 2012

Institut d'Estadística de Catalunya
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inframunicipal,municipal,coma
rcal
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28 Comunicació, promoció i divulgació de l'estadística
28 01 01 REVISTA SORT ("STATISTICS AND
OPERATIONS RESEARCH
TRANSACTIONS")

Coordinació tècnica i edició material de la revista SORT ("Statistics and Operations Research
Transactions"), tercera etapa dels "Quaderns d'Estadística i Investigació Operativa" (Qüestiió),
publicació semestral especialitzada en la recerca i aplicació de les innovacions metodològiques en
l'àmbit estadístic i disciplines connexes, amb la participació activa de les principals universitats
catalanes i la col·laboració de la secció espanyola de la International Biometric Society i de la
Societat Catalana d’Estadística.

28 02 01 PROMOCIÓ DE LA PRODUCCIÓ I L'ANÀLISI Participació en les activitats de les instàncies promocionals sobre la producció o l’anàlisi
ESTADÍSTICA
d’informació estadística, així com l’organització conjunta del Concurs Student d’Estadística
Aplicada, el Planter de Sondeigs i Experiments, i la celebració anual del Dia de l’Estadística a
Catalunya. L’actuació també inclou la participació de l’Idescat a “Índice. Revista de Estadística y
Sociedad” editada per l’INE, amb la col·laboració d’instituts d’estadística autonòmics, així com
l’edició de monografies divulgatives sobre fonts estadístiques sota el format de “Dossiers Idescat”.

dimecres, 26 / setembre / 2012

Societat Espanyola de Biometria,Institut d'Estadística de
Catalunya,Universitat de Girona,Universitat Autònoma de
Barcelona,universitats catalanes,Universitat de
Barcelona,Universitat Politècnica de Catalunya,Societat
Catalana d'Estadística

semestral

Institut d'Estadística de Catalunya,Institut Nacional
d'Estadística,centres de recerca,universitats
catalanes,organismes especialitzats

contínua
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