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2.- Informe del director al Consell
• Resultats de la feina d’un any
• Tasques de l’Idescat amb incidència en el SEC
• Tasques de coordinació del SEC
• Línies força de renovació pel 2013 (i següents...)
• Canvis en el model de producció
• Canvis en la plataforma de dades
• Canvis en la difusió

Tasques de l’Idescat amb incidència en el SEC
1.- Estimació de costos via Comptabilitat analítica
Procés en marxa
Imputació setmanal de la feina de tots i cadascú
Imputació de costos indirectes (factures, contractes, ...)
Cicles de distribució a costos finalistes

Resultats a finals d’any 2012
Cost real de cadascuna de les actuacions estadístiques pròpies

Exemple: 03 01 02 Estadística de població vinculada

Consell Rector SEC 22 oct 2012

1

Tasques de l’Idescat amb incidència en el SEC
1.- Estimació de costos via comptabilitat analítica
Exemple: 03 01 02 Estadística de població vinculada
Cost%directe%es+mat%
Fitxa%PAAE%2012%

Cost%ﬁns%a%Juny%(Directes%i%
Indirectes)%

30,800.00€'

Cost%ﬁns%a%juny%(Directe)%

60,244.16€'

Cost'ﬁns'a'Juny'(Directes'i'Indirectes)'
Nòmina'ASD01.2012'
Nòmina'ASD02.2012'
Nòmina'DIR04.2012'
Nòmina'PD001.2012'
Costos'Directes'
Nòmina'PD002.2012'
28031,16'
Nòmina'PD004.2012'
Nòmina'PE001.2012'
Nòmina'PE002.2012'
Nòmina'PE003.2012'
Nòmina'PS001.2012'
Direccio'a'Finalistes'
Subdireccio'PCE'a'Finalistes'
Subdireccio'IDE'a'Finalistes'
Costos'Indirectes'32213' Subdireccio'ASG'a'Finalistes'
Àrees'PCE'a'Finalistes'
Àrees'IDE'a'Finalistes'
No'presència'a'Finalistes'
TOTAL'

28,031.16€'
933.84'1er'Nivell'
838.38'
182.76'
6,927.78'2on'Nivell'
16,845.24'
1,752.30'
133.26'
64.68'
169.92'
183'
1,157.16'
457.38'
1,912.90'
2,933.32'
9,905.80'
5,413.65'
10,432.79'
60,244.16'

Tasques de l’Idescat amb incidència en el SEC
2.- Calendari
públic de
disponibilitat de
resultats
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Tasca de coordinació del SEC
1.- Millores en el seguiment del PAAE 2011
2.- Millores en la preparació del PAAE 2013
Resultats:
Nou aplicatiu web de seguiment i presentació
Enllaç efectiu de difusió de resultats
Nova presentació en llistat compacte

Tasca de coordinació del SEC
Nou aplicatiu de consulta/seguiment PAAEs (properament)

Altres
Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees
www.idescat.cat/cat/idescat/sistemaestadistic/bonespractiques/!

Registre de fitxers estadístics
Formació en noves metodologies
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Línies força de renovació pel 2013 (i següents...)
Canvis en el model de producció
Creació del sistema de registres estadístics
Utilització de tècniques estadístiques avançades
Geocodificació, Integració de dades, modelització
Formació tècnica adequada

Canvis en la plataforma de dades
Disseny i primera implementació de la Plataforma Cerdà
Interconnexions de dades dintre del SEC
Cap a una extranet del SEC

Canvis en la difusió
Millores en els enllaços amb resultats de la producció SEC
Millores en la web Idescat, estructura, visualització,...
Integració processos difusió/producció via metadades

Canvis en el model de producció
Sistema de registres estadístics
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Canvis en la plataforma de dades

Resumint

•
•
•
•

Informació estadística integrada
• integrada en la producció i en la difusió
• al servei del govern, l’administració i la societat
Intercanvis d’informació i metodològics dins el SEC
Reaprofitament informació administrativa
Renovació metodològica i tecnològica
Revisió de processos, millora en eficiència

•

Any 2013: Preparació nou Pla Estadístic de Catalunya 15-18

•
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