
Fitxa d'avaluació de resultats de programa Exercici 2014

Agrupació EC Economia i Coneixement
Programa 583 Estadística

Missió

Recursos humans
Dotacions personal (Pressupost inicial) : 111

Assoliment de resultats

Distribució dels indicadors Nombre % valoració % assoliment % assoliment resultats ponderat

Assolits amb escreix 2 16,7% 16,7% 105,0

Assolits dins marges 10 83,3% 83,3%

No assolits amb desviació moderada 0 0,0% 0,0%

No assolits amb desviació elevada 0 0,0% 0,0%

Total indicadors valorats 12 100,0% 100,0%

No valorats (sense dades i nuls) 0 0,0%

Total indicadors 12 100,0%

Programar, produir, coordinar i difondre l'estadística oficial catalana amb criteris internacionals de qualitat, en el marc delsobjectius del Pla estadístic de Catalunya 2011-
2014, per donar suport a la presa de decisions i l'avaluació de les actuacions deles instàncies legitimades en l'àmbit econòmic i social públiques i privades, promovent i
procurant la incorporació de novesestadístiques, i prioritzant l'estudi de les realitats canviants i fenòmens emergents en la realitat econòmica, demogràfica isocial de
Catalunya, tot situant en el nucli de la producció estadística l'aprofitament de la informació administrativa a travésdel sistema de registres estadístics.

% nd i nuls % indicadors valorats % assolits % no assolits Assolits dins marges Resta



Assoliment de resultats en base als indicadors pressupostaris

Codi ind. Descripció de l'indicador Tendència 
(+/-)

Valor real 2013 Valor previst 
2014

Valor real 2014 %
Desviació

Observacions

Previsió excessivament pessimista

El motiu d’aquest increment té la seva explicació en
l’elevat nombre de cites fetes any 2014 dels articles
publicats els anys 2012 i 2013 . Els articles
publicats a SORT han estat citats amb més
freqüència de l’esperada.
Previsió excessivament pessimista

El mes d’octubre del 2013 es va presentar el web
educatiu Aprenestadistica de primària
(http://aprenestadistica.idescat.cat/primaria/indexPr
imaria.html). Com era un recurs nou, que
necessitava la tutorització del mestre i el seu
enregistrament, es va pensar que els efectes
trigarien en donar resultat. Per aquest motiu es va
fer una previsió prudent d’ús d’aquest web. 

ECO1575 Volum d'informació estadística emmagatzemada en 
bases de dades (gigabytes) [Nombre]

Positiva 123,87 380,00 380,00 0,0

0,0

ECO1577 Grau de satisfacció usuaris pel servei d'atenció de 
demandes a mida [%]

Positiva 8,20 8,30 7,90 -4,8

ECO1576 Mitjana diària peticions exitoses al servidor APIs [En 
milers]

Positiva 20,00 21,00 21,00

4,7

ECO1580 Factor d'impacte Revista SORT de Recerca Estadística 
(coedició Idescat i Universitats) [Nombre]

Positiva 0,85 0,55 1,12 102,7

ECO1578 Grau de compliment calendari difusió estadístiques 
cojunturals [%]

Positiva 94,30 95,00 99,50

30,4

ECO1825 Nombre de notes de premsa [Nombre] Positiva 36,00 45,00 40,00 -11,1

ECO1824 Nombre d'usuaris registrats al web escolar [Nombre] Positiva 7.000,00 6.500,00 8.475,00

-5,3

ECO743 % d'execució del Programa anual d'actuació estadística 
(PAAE) [%]

Positiva 97,00 97,00 99,00 2,1

ECO532 % de les demandes d'informació estadística ateses en 
menys de 10 dies [%]

Positiva 93,00 94,00 89,00

-11,1

ECO841 % d'execució de l'Idescat de les actuacions del PAAE 
que té assignades [%]

Positiva 97,00 97,00 99,00 2,1

ECO750 Mitjana mensual de visites-sessions en la web de 
l'Idescat durant l'exercici [En milers]

Positiva 108,00 126,00 112,00

3,1ECO876 Nre. d'intercanvis d'informació de l'Idescat amb l'INE 
[Nombre]

Positiva 61,00 65,00 67,00


