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Objectius de Direcció 2018  

Proposta a la Junta de Govern (16 d’octubre de 2017) 

 
Aquests objectius, de caràcter genèric, es concreten posteriorment en els objectius de millora de 
cada Sub-direcció i Àrea. 

1. Projectes estratègics 

1.1. Desenvolupament institucional 

 Pla estratègic de transformació en un institut d’estadística nacional 

 Definició de l’estructura organitzativa, model de governança, plantilla i vinculació 
contractual 

 Elaboració del Projecte de llei 

1.2. Desenvolupament dels objectius generals del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 

 Consolidar i ampliar la informació estadística disponible en el Sistema estadístic de 
Catalunya 

 Noves estadístiques, nous projectes 

 Modernització metodològica: ús de múltiples fonts i de models per a l’estimació 

 Impuls del Sistema integrat d'informació estadística 

 Posada en producció dels registres de població i territori 
 

 Promoure l’ús de la informació estadística amb finalitats d’investigació científica, recerca i 
avaluació de polítiques públiques 

 Protocols d’homologació de centres i d’accés a les dades 

 Convenis amb centres de recerca 
 

 Millorar la coordinació del Sistema estadístic de Catalunya (tant la producció com la difusió), 
amb especial atenció a la gestió de la qualitat dels processos i dels productes estadístics 

 Integració de les operacions estadístiques dels organismes del Sistema estadístic de 
Catalunya al web de l’Idescat 

1.3. Desenvolupament normatiu derivat de la Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic 

de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya 

 Elaboració, tramitació i seguiment dels decrets d’accés, ús i integració de registres 
d’origen administratiu amb finalitats estadístiques 

 Regulació de l’accés a dades amb finalitats científiques, d’acord amb la Llei 5/2016, del 
23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 
23/1998, d’estadística de Catalunya 

1.4. Desenvolupament del Sistema integrat d’informació estadística 

 Desenvolupament del Comitè de Govern de la Informació. Consolidació de l’Idescat com 
a referent en matèria de seguretat de la informació 

 Model Qualitas  
o Adaptació dels processos estadístics al nou model de producció 
o Informes metodològics estandarditzats 

 Plataforma Cerdà. Migració d’actuacions estadístiques i visualització de dades geo-
referenciades 
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1.5. Millores en la coordinació i difusió 

 Posada en funcionament de dues APIs de dades obertes (Plataforma Cerdà i Base de 
dades multitemàtica) a través del gestor d’APIs corporatiu de Gencat. El servei cobrirà el 
90% de les estadístiques produïdes per l’Idescat 

 Publicació del nou Newsletter de l’Idescat 

2. Organització i persones 

2.1. Aprofundir en la transparència. Publicació de la Carta de serveis de l’Idescat 

2.2. Avançar en el desenvolupament de l’Administració electrònica  

 Realització de l’arxiu estadístic electrònic 

 Continuació en la implementació d’eines corporatives d’Administració electrònica 
(tramitació genèric, porta-signatures digital, etc.) 
 

2.3. Analitzar l’adaptació de la plantilla als reptes actuals i de futur: conversió de llocs de treball 
d’estadístic i de l’àrea TIC 
 


