ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL RECTOR DEL SISTEMA ESTADÍSTIC DE
CATALUNYA (esborrany pendent d’aprovació)
Acta núm. 7
DADES IDENTIFICATIVES DE LA REUNIÓ
Data: 28 d’octubre de 2015
Lloc: seu de l’Institut d’Estadística de Catalunya
Hora d’inici: 10 hores
Assistents
Hble. Sr. Andreu Mas-Colell

President del Consell Rector del Sistema estadístic
de Catalunya

Sr. Albert Carreras de Odriozola

Vicepresident del Consell Rector del Sistema
estadístic de Catalunya

Sra. Cristina Carcel i Ferrer

Ajuntament de Barcelona

Sr. Josep M. Elorduy Vidal

Dept. d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Sr. Xavier Farriols Solà

Dept. de Justícia

Sr. Francesc X. Forcadell Esteller

Diputació de Barcelona

Sra. Maria Teresa Martí i Castro

Entitats de dret públic del SEC (CAC)

Sr. Josep Anton Mundó i Balcells

Dept. d’Empresa i Ocupació

Sra. Rosa M. Perelló Escoda

Diputació de Lleida

Sra. Pilar Pifarré Matas

Dept. de Cultura

Sr. Ivan Planas i Miret

Dept. d’Economia i Coneixement

Sra. Maria Dolors Rusinés i Bonet

Dept. de Benestar Social i Família

Sra. Dolors Salgado i Ygarza

Dept. d’Ensenyament

Sr. Pau Villòria i Sistach

Dept. de Territori i Sostenibilitat

Sr. Frederic Udina i Abelló

Director de l’Institut d’Estadística de Catalunya, que
actua com a secretari

S’han excusat d’assistir-hi
Sr. Albert Carné Hernàndez

Vicepresident del Consell Rector del Sistema
estadístic de Catalunya

Sr. Josep Maria Argimon i Pallàs

Dept. de Salut

Sra. Ana del Frago Barés

Representant dels ajuntaments de menys de 50.000
habitants

Sr. Joaquim Fernández i Oller

Representant dels ajuntaments de més de 50.000
habitants

Sr. Jordi Jardí Pinyol

Dept. d’Interior

Sr. Francesc Josep Miró Melich

Diputació de Tarragona

Sr. Miquel Noguer i Planas

Diputació de Girona

Sr. Joan Ramon Rovira i Homs

Cambres oficials de comerç

Sr. Joan Vidal de Ciurana

Dept. de la Presidència

A la seu de l’Institut d’Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat), Via Laietana, 58, a les
10 hores del dia 28 d’octubre de 2015, amb l’assistència de les persones esmentades
anteriorment, es reuneix el Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya (en endavant,
SEC) en sessió ordinària per tal de tractar els temes assenyalats en l’ordre del dia, d’acord amb
la convocatòria del conseller d’Economia i Coneixement i, alhora, president de l’Idescat.
L’honorable conseller Andreu Mas-Colell dóna la benvinguda als assistents i inicia la reunió
amb l’ordre del dia següent:

1.

Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

2.

Informe del director de l’Idescat.

3.

Proposta de Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2016.

4.

Informe sobre l’acompliment del Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2014.

5

Informació sobre la nova codificació del sector públic local de Catalunya amb finalitats
estadístiques.

6.

Torn obert de paraules.

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
S’aprova sense modificacions l’acta número 6 corresponent a la darrera sessió del Consell
Rector del SEC celebrada el 20 d’octubre de 2014, d’acord amb la proposta d’acta tramesa
amb anterioritat a la sessió d’avui.

2. Informe del director de l’Idescat
El director de l’Idescat, Frederic Udina, presenta les actuacions més destacables que s’han dut
a terme des de la darrera reunió del SEC celebrada el 20 d’octubre de 2014.
S’inicia la presentació comentant els projectes estratègics següents:

- La modificació del Pla estadístic de Catalunya 2016-2019 i d’alguns aspectes de la Llei
d’estadística de Catalunya. Ambdues normes resten pendents d’aprovació pel Parlament, ja
que van coincidir amb el final de la legislatura.
- El desenvolupament del sistema integrat d’informació estadística en dues línies paral·leles: la
plataforma tecnològica a partir de la Plataforma Cerdà i el Projecte Qualitas, amb l’objectiu
de documentar els processos estadístics seguint paràmetres i estàndards internacionals.
El director de l’Idescat comenta amb més detall una de les novetats del 2015, que ha estat el
Projecte Qualitas. Destaca l’esforç a documentar detalladament, per part de totes les àrees els
processos estadístics que es fan a l’Idescat. Han estat un total de 74 processos, que s’inspiren
en l’estàndard internacional del GSBPM (Generic Statisticial Business Process Model) i que
han estat adaptats a les característiques pròpies de l’Idescat. Es mostra, a tall d’exemple, els
continguts de la documentació d’un procés estadístic: fases del model, taula de continguts i
diagrama. Resta pendent l’elaboració d’una base de dades del projecte que permeti una gestió
i actualització més àgil dels diferents processos.
- L’impuls de l’ús d’informació estadística d’origen administratiu en la recerca i per a la millora
de les polítiques públiques. El director de l’Idescat posa en relleu l’especial esforç per potenciar
i impulsar l’ús i l’accessibilitat de la informació estadística d’origen administratiu als
investigadors, garantint sempre la confidencialitat de les dades. En aquest sentit, esmenta
diversos contactes i convenis amb centres de recerca (Centre d’Estudis Demogràfics,
Barcelona Graduate School of Economics o la Facultat d’Economia i Empresa de la UB). Així
mateix, destacar que, aprofitant l’acte del Dia Mundial de l’Estadística, es va presentar el
Manifest de les dades, per tal de conscienciar les administracions i la societat que una
utilització correcta de les dades pot fer aparèixer moltes i diverses oportunitats en diferents
ordres de la vida social i econòmica del nostre país.
- Altres temes a destacar han estat la formació al Sistema estadístic de Catalunya, l’assistència
tècnica i els convenis de col·laboració signats amb diferents organismes.
El conseller agraeix al director el seu informe i els treballs realitzats. Sense cap intervenció, el
conseller dóna la paraula novament al senyor Udina per tractar el tercer punt de l’ordre del dia:
Proposta del Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2016.
3. Proposta de Programa anual d’actuació estadística de Catalunya per a l’any 2016
D’acord amb la informació tramesa amb anterioritat a la present sessió, el director de l’Idescat
comenta les principals característiques de la proposta normativa i operativa que ha de regular
les actuacions estadístiques durant l’any 2016.
Informa que aquest Programa anual d’actuació estadística 2016 es desplega sota el Pla
estadístic de Catalunya 2011-2014, d’acord amb la Llei 13/2010, de 21 de maig, del Pla

estadístic de Catalunya 2011-2014 (PEC 2011-2014), que estableix al seu article 2.2 que si l’1
de gener de 2016 no ha entrat en vigor un nou Pla estadístic de Catalunya, resta
automàticament prorrogada la vigència del present fins que no s’aprovi el nou.
També assenyala que el Programa anual d’actuació estadística 2016 ha estat elaborat amb la
col·laboració dels organismes del Sistema estadístic de Catalunya durant el període julioloctubre d’enguany i que, una vegada aprovada la proposta de Programa anual d’actuació
estadística 2016 pel Consell Rector del SEC, en la seva sessió del 28 d’octubre, i informat al
Consell Català d’Estadística, el conseller d’Economia i Coneixement l’elevarà al Govern perquè
l’aprovi.
El nombre total d’actuacions estadístiques programades per al 2016 és de 324 (xifra similar a
les programades l’any 2015), de les quals l’Idescat n’assumeix 118. Del total d’actuacions, una
mica més de la meitat corresponen a departaments de la Generalitat, un 34% a l’Idescat i
gairebé un 14% a altres entitats de dret públic. Pel que fa als costos directes estimats, estan en
la línia d’anys anteriors, amb un cost total del Programa anual de 9,9 milions d’euros i un cost
mitjà per actuació de 30,5 milers d’euros.
El director de l’Idescat assenyala que en seguir vigent el PEC 2011-2014, ja que el nou Pla
resta pendent d’aprovació, ha estat necessari donar d’alta tres noves activitats en el Pla actual:
Estadística de centres de culte a Catalunya, Estadística del transport per cable i la promoció de
la recerca en l’àmbit de l’estadística.
Seguidament, comenta algunes de les novetats en les actuacions estadístiques del 2016.
Aquest és el cas de les estadístiques turístiques, ja que d’algunes d’elles, com a resultat d’un
conveni entre l’Instituto de Estudios Turísticos i l’INE, l’Idescat serà qui rebi la informació de
l’INE. Un altra tema a destacar és l’ampliació de la mostra de l’Enquesta de condicions de vida,
amb l’objectiu d’obtenir millors estimacions dels indicadors de risc de pobresa a Catalunya. El
Departament de Benestar Social i Família ja ha manifestat el seu interès a participar-hi, i
s’estan mantenint converses amb altres organismes com l’Ajuntament de Barcelona. En l’àmbit
de la producció estadística, també va destacar altres novetats en les actuacions estadístiques,
com ara l’Enquesta de violència masclista (Departament d’Interior, Departament de Benestar
Social i Família, Ajuntament de Barcelona i Idescat), l’Enquesta de condicions de treball
(Departament d’Empresa i Ocupació i Idescat) o l’Estadística econòmica dels serveis d’ajuda a
domicili (Departament de Benestar Social i Família i Idescat).
Finalment, el director esmenta que la informació de totes les actuacions estadística està
recollida a la documentació que se’ls ha lliurat.
El conseller demana si hi ha alguna pregunta o comentari sobre aquest tema. Sense cap
intervenció, el conseller agraeix l’informe presentat i el Consell Rector del SEC aprova la
proposta del Programa anual d’actuació estadística 2016 i d’inclusió de noves activitats
estadístiques d’interès de la Generalitat en el Pla estadístic de Catalunya.

4. Informe sobre l’acompliment del Programa anual d’actuació estadística per a l’any
2014
El director de l’Idescat recorda en primer lloc la posada en marxa de la base de dades
interactiva implementada per l’Idescat en el seu web, amb l’objectiu de potenciar la visibilitat i
l’accés a la consulta dels resultats i del seguiment de les actuacions estadístiques desplegades
en els programes anuals d’actuació estadística. Aquesta informació es pot consultar a l’adreça
següent: http://www.idescat.cat/pec/2011-2014/?cat=acompliment&paae=2014.
Respecte al Programa anual d’actuació estadística 2014 (PAAE 2014), s’aconsegueix un grau
d’acompliment del 98,97% de les actuacions estadístiques (es consideren tant les dutes a
terme com les dutes a terme parcialment). Aquest acompliment és força elevat i se situa en la
línia dels programes anteriors. L’informe està en document PDF i es remet al Parlament, tal
com recull la normativa estadística.
El president del SEC es dóna per assabentat de l’informe sobre l’execució del PAAE 2014
presentat per l’Idescat i manifesta el seu agraïment per la bona tasca duta a terme.

5. Informació sobre la nova codificació del sector públic local de Catalunya amb finalitats
estadístiques
El director informa que recentment el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 95/2015, de
9 de juny, pel qual es regula el Registre del sector públic local de Catalunya. Les principals
novetats d’aquest nou Decret, en relació amb la seva incidència en el sistema de codificació
vigent, són la creació de dues subseccions diferenciades entre les societats amb participació
pública local: societats mercantils amb capital íntegrament públic que pertany a diverses
entitats socials i societats mercantils de capital mixt amb capital majoritari d’una entitat local o
adscrites a una entitat local.
El conseller agraeix la informació presentada i demana si hi ha alguna intervenció.
El senyor Ivan Planas comenta si aquestes entitats estan codificades igual que les entitats de la
Generalitat. Al seu torn, el director de l’Idescat respon que estaria bé que mantinguessin la
mateixa coherència i codificació. El senyor Josep M. Elorduy afegeix que caldrà veure com
afecta en aquest tema la Llei 40/2015, de Règim jurídic del sector públic.
La senyora Cristina Carcel comenta que per a un millor aprofitament dels fitxers administratius
tots els departaments de la Generalitat haurien de disposar d’un sistema d’adreces postals
codificat, ja que si les adreces no estan ben codificades es limita l’aprofitament d’aquesta
informació. El director de l’Idescat afegeix que un proper conveni de col·laboració entre l’Institut

Cartogràfic i Geològic de Catalunya i l’Idescat permetrà una codificació amb un alt nivell
d’eficiència.
6. Torn obert de paraules
Sense cap intervenció, el conseller agraeix a tothom la seva assistència i es felicita per la feina
feta durant el 2015.

ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL RECTOR DEL SISTEMA ESTADÍSTIC DE
CATALUNYA EN LA SESSIÓ D’AVUI:
1. Aprovar l’acta de la sessió del SEC celebrada el 20 d’octubre de 2014.
2. Aprovar la proposta de Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2016 i
d’inclusió de noves activitats estadístiques d’interès de la Generalitat en el Pla
estadístic de Catalunya.
3. Donar-se per assabentat de l’informe sobre l’acompliment del Programa anual
d’actuació estadística per a l’any 2014.
4. Donar-se per assabentat de la nova codificació del sector públic local de Catalunya
amb finalitats estadístiques.

Atès que no se sol·licita cap més intervenció en aquest torn, s’aixeca la sessió a les 10.45
hores, de la qual s’estén aquesta acta que, com a secretari, certifico.

Vist i plau

Andreu Mas-Colell
Hble. Conseller del Departament d’Economia i Coneixement
President del Consell Rector del Sistema Estadístic de
de Catalunya

Frederic Udina
Secretari del Consell
Consell Rector del
Sistema estadístic de
Catalunya

