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Despesa associada

Abonaments 

a part signant 

Pagaments 

a tercers 

026/2016 13/09/2016 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i 

l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a la digitalització de les 

seccions censals de Catalunya de l'any 2015

4.132,23 €

023/2016 05/10/2016 Autoritat del Transport Metropolità

Conveni de col·laboració entre l'Autoritat del Transport Metropolità i l'Institut 

d'Estadística de Catalunya per a la realització de l'Enquesta de mobilitat en dia 

feiner corresponent a l'edició de l'any 2016

029/2016 13/10/2016 Centre d'Estudis Demogràfics
Conveni específic per a la recerca demogràfica entre l'Institut d'Estadística de 

Catalunya i el Centre d'Estudis Demogràfics (UAB)
35.000,00 €

024/2016 24/10/2016 Departament d'Interior

Conveni específic de col·laboració entre el Departament d'Interior i l'Institut 

d'Estadística de Catalunya per a la realització de l'Enquesta de violència 

masclista de Catalunya corresponent a l'edició de l'any 2016

002/2017 20/01/2017 Societat Espanyola de Biometria

Addenda al conveni de col·laboració entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i 

la Societat Espanyola de Biometria per a la promoció de la biometria a la 

revista Statistics and Operations Research Transactions (SORT)

800,00 €

005/2017 24/01/2017 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i 

l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a l'explotació de la Base de 

carrers de Catalunya per al Registre estadístic de territori

031/2016 30/01/2017 Servei Català de la Salut

Addenda al conveni de col·laboració entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i 

el Servei Català de la Salut per a l'intercanvi d'informació sobre població 

resident i titular de la targeta sanitària a Catalunya

032/2016 03/03/2017

Departament d'Ensenyament Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, 

mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Institut d'Estadística de 

Catalunya per a l'intercanvi d'informació

008/2017 14/03/2017 Institut Nacional d'Estadística

Pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Institut Nacional d'Estadística i 

l'Institut d'Estadística de Catalunya per a la realització d'una ampliació de 

l'Enquesta de condicions de vida a Catalunya per a l'any 2017

009/2017 18/04/2017
Departament de Treball, Afers Socials i

Famílies

Conveni de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies i l'Institut d'Estadística de Catalunya per a la realització conjunta de 

l'Enquesta de condicions de vida de Catalunya per a l'any 2017, homologable 

als estàndards europeus (EU-SILC)

40.000,00 €
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011/2017 12/05/2017

Àrea Metropolitana de Barcelona,

Ajuntament de Barcelona i Consorci Institut

d'Estudis Regionals i Metropolitans de

Barcelona                                                                           

Conveni de col·laboració entre l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Àrea 

Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut d'Estudis 

Regionals i Metropolitans de Barcelona per a la realització de l'Enquesta de 

condicions de vida de Catalunya per a l'any 2017 (ECV 2017), homologable 

als estàndars europeus (EU-SILC), i per al desenvolupament del projecte de 

calcular els indicadors principals de l'ECV per a petites àrees

108.500,00 €                                                                           

(70.994 € de 

l'Àrea 

Metropolitana de 

Barcelona i 

37.506,00 € de 

l'Ajuntament de 

Barcelona)

014/2017 26/05/2017 Societat Catalana d'Estadística
Pròrroga del conveni amb la Societat Catalana d'Estadística per establir la 

quota de pagament del 2017
500,00 €

019/2017 16/06/2017

Centre d'Estudis d'Opinió Conveni de col·laboració entre el Centre d'Estudis d'Opinió i l'Institut 

d'Estadística de Catalunya per a la realització de l'Enquesta sobre civisme i 

valors a Catalunya per a l’any 2017

018/2017 11/07/2017

Departament de Cultura Conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura i l'Institut 

d'Estadística de Catalunya per a la realització de l'Estadística de participació 

cultural per a l'any 2017

021/2017 19/07/2017
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Conveni d'encàrrec de gestió per a la digitalització de les seccions censals de 

Catalunya del 2016
4.132,23 €

024/2017 19/07/2017
Centre d'Estudis Demogràfics Conveni específic de col·laboració per a l'anàlisi territorial i social de les 

desigualtats de mortalitat i fecunditat
35.000,00 €

023/2017 24/07/2017 Agència Tributària de Catalunya Conveni homogeneïtzació de tributs

022/2017 31/07/2017 Departament d'Interior

Conveni específic de col·laboració entre el Departament d'Interior i l'Institut 

d'Estadística de Catalunya per a la realització de l'Enquesta de seguretat 

pública de Catalunya corresponent a l'edició de l'any 2017

010/2017 05/10/2017
Cambra Oficial de Comerç, Indústria,

Serveis i Navegació de Barcelona 

Conveni específic de col·laboració per a la l'execució del' anàlisi de l'Enquesta 

de clima empresarial 2017

026/2019 05/10/2017 Autoritat del Transport Metropolità 
Conveni específic de col·laboració per a la realització de l'Enquesta de 

mobilitat en dia feiner corresponent a l'edició de l'any 2018

003/2017 31/01/2017 Universitat Politècnica de Catalunya 

Conveni de col·laboració entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i la 

Universitat Politècnica de Catalunya per a la celebració del vuitè concurs 

Planter de Sondeigs i Experiments

600,00 €

006/2017 31/01/217 Universitat de Barcelona

Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes dels 

estudiants de la Universitat de Barcelona (Facultat de Biologia) en entitats 

col·laboradores

007/2017 02/02/2017 Universitat de Barcelona

Projecte formatiu de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants de la 

Universitat de Barcelona  (Grau en Ciències de la Informació) en entitats 

col·laboradores

013/2017 18/04/2017 Universitat Autònoma de Barcelona

Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques 

acadèmiques externes (curriculars) en entitats col·laboradores: tecnologia de 

la informació geogràfica

015/2017 18/09/2017 Universitat Autònoma de Barcelona XV Concurs Student d'estadística aplicada 500,00 €

 (20 de matèria estadística i 5 de cooperació educativa)

CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA

Total convenis: 25 
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