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2.- Informe del director de l’Institut

Informe del director


Projectes estratègics


Pla Estadístic 2016-2019 i modificació d’alguns aspectes de la Llei d’Estadística
de Catalunya. Aprovat pel Govern, decaigut pel final de legislatura.



Desenvolupament del Sistema Integrat d'Informació Estadística
a) Projecte QUALITAS: S’ha procedit a documentar extensivament gran part
dels processos estadístics que es fan a l’Institut
b) Plataforma Cerdà: S’està desenvolupant la part nuclear de la plataforma.
Avenços importants en el disseny i anàlisi dels registres estadístics bàsics de
població, territori i d’entitats



Impuls de la utilització de la informació estadística d’origen administratiu en la
recerca en Ciències Socials i per la millora de les polítiques públiques.
Ass.
Tipus d'activitat Nombre
Total Assistents Idescat Ass. SEC
Sessions tècniques
21
669
537
132
Cursos i seminaris
8
166
102
64



Formació al Sistema



Assistència tècnica: UIC-DENS, DINT, BCN, OJC, CC de l’esport, AMTU,...



Convenis: DENS, DEMO, SUR, DBSF, Cambra de Barcelona, ...
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Projecte Qualitas
Consisteix en
 documentació detallada
 adaptada al model internacional GSBPM
(Generic Statistical Business Process Model)
 dels processos estadístics vigents a l’Institut
 adaptació en la qual han participat totes les àrees de la organització

Consell Rector – 28 d’octubre 2015

Projecte Qualitas: El model GSBPM (versió 5)
Especificar
necessitats

Disseny

1.1

2.1

Identificar
necessitats

Dissenyar els
resultats

Construir
l’instrument de
recollida

1.2

2.2

3.2

Consultar i
confirmar
necessitats

Dissenyar les
descripcions de
variables

Construir o millorar
els components del
procés

1.3

2.3

Construcció

Recollida

3.1

4.1

3.3

Preparar
esborranys dels
resultats

4.2

5.2

6.2

Establir l’operació
de recollida

4.3

Dissenyar la
recollida

1.4

2.4

3.4

4.4

Identificar
conceptes

Dissenyar el marc
i la mostra

Configurar els
fluxos de treball

Finalitzar la
recollida

Comprovar
disponibilitat de
dades

Dissenyar el
procés i l’anàlisi
2.6

1.6
Preparar pla de
treball

Dissenyar els
sistemes de
producció i el flux
de treball

3.5
Comprovar els
sistemes de
producció
3.6
Comprovar el
procés de
producció
estadístic
3.7
Finalitzar els
sistemes de
producció

6.1
5.1
Integrar les dades

Establir objectius
dels resultats

2.5

Anàlisi

Crear el marc i
seleccionar la
mostra

Construir o millorar
els components de
difusió

1.5

Procés

Efectuar la
recollida

Classificar i
codificar

Validar els
resultats
6.3

5.3
Revisar i validar

Interpretar i
explicar els
resultats
6.4

Difusió

Avaluació
8.1

7.1
Actualitzar els
sistemes de sortida
7.2

Reunir les
aportacions
d’avaluació
8.2

Elaborar els
productes de
difusió

Dur a terme
l’avaluació

7.3
Gestionar la
divulgació dels
productes de
difusió
7.4

5.4 Editar i imputar

Aplicar el control
de revelació

Promoure els
productes de
difusió

5.5

6.5

7.5

Obtenir noves
variables i unitats

Finalitzar els
resultats

Gestionar el suport
als usuaris

8.3
Acordar un pla
d’acció

5.6
Calcular pesos

5.7
Calcular agregats
5.8
Finalitzar els fitxers
de dades
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Projecte Qualitas: document tipus
Taula de continguts
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Projecte Qualitas: Un exemple
Diagrama (parcial) de flux del procés
APT02 Projeccions de població
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Projecte Qualitas: Resultats principals

¾ Identificació de tots els processos estadístics del model de producció
¾ Document únic per descriure les tasques associades a un procés estadístic
¾ Procediment i responsable per l’actualització del procés estadístic
¾ Pendent: elaboració d’una base de dades del projecte per a
¾ Permetre una gestió i actualització senzilles de la documentació
¾ conèixer detalls i fer interrogacions sobre els processos estadístics: qui
intervé, quin programari s’utilitza, en quins processos es fa servir
microdades, on es troben els fitxers, en quins es fa nota de premsa,...
¾ Següent pas: migració dels processos al nou model de producció integrat
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Informe del director


Impuls de la utilització de la informació estadística d’origen administratiu en la recerca
en Ciències Socials i per la millora de les polítiques públiques.






Contactes i convenis amb centres de recerca


Centre d’estudis demogràfics



Barcelona Graduate School of Economics



Facultat d’economia i empresa UB

Contactes internacionals


Brussel·les 2/7/15: Workshop COEURE on data and methods



Lisboa 16/11/15: Workshop Banco de Portugal

Acte Dia mundial de l’estadística 20/10/15


Presència a https://worldstatisticsday.org/



Presentació del Manifest de les dades

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

Programa anual d’actuació estadística 2016


Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya
Defineix la programació quadriennal



Llei 13/2010, de 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Pròrroga automàtica, article 2.2



S’ha elaborat conjuntament amb els organismes del SEC, juliol-octubre 2015.
Un cop aprovat per aquest Consell Rector i pel Consell Català d’Estadística, el
conseller l’eleva al Govern perquè l’aprovi.



Descripció completa actuacions: pdf lliurat prèviament



Llistat compacte: documentació lliurada



BD interactiva al web: http://www.idescat.cat/pec/2011-2014/
(Un cop aprovat pel Govern)
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Proposta de Decret PAAE 2016


Part dispositiva: coordinació de l’Idescat amb els òrgans estadístics dels
departaments.



Incorporació de noves activitats al Pla Estadístic de Catalunya


1. Estadística dels centres de culte a Catalunya
Codi: 11 08
Objectiu: anàlisi social
Organismes que hi intervenen: Departament de Governació i Relacions Institucionals



2. Estadística del transport per cable
Codi: 12 30
Objectiu: medi ambient i sostenibilitat
Organismes que hi intervenen: Departament de Territori i Sostenibilitat



3. Promoció de la recerca en l’àmbit de l’estadística
Codi: 22 07
Objectiu: metodologia i normalització estadística
Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de Catalunya
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Actuacions 2016 per organismes responsables i tipus

Organisme responsable Consolidades

Departaments de la
Generalitat de
Catalunya
Institut d’Estadística de
Catalunya
Total Generalitat de
Catalunya
(incloent duplicitats*)
Entitats territorials i
altres
agents del SEC*
TOTAL PAAE 2016
(incloent duplicitats*)
TOTAL PAAE 2016
(sense duplicitats*)

En
desenv.

Noves

TOTAL
PAAE
2016

TOTAL
PAAE
2015

TOTAL
PAAE
2014

TOTAL
PAAE
2013

TOTAL
PAAE
2012

TOTAL
PAAE
2011

148

16

22

186

184

179

187

187

194

96

8

14

118

124

120

119

100

104

244

24

36

304

308

299

306

287

298

38

0

4

42

39

31

35

37

33

282

24

40

346

347

330

341

324

331

266

22

36

324

326

316

321

309

319

(*) Les actuacions amb responsabilitat compartida entre dos o més organismes es comptabilitzen en cadascun d'ells. Per aquest motiu s’indica que hi ha duplicitats

Proposta PAAE 2016 (CRSEC, 28.10.2015)

Costos directes PAAE 2016 segons tipus d’actuació

En
Consolidades desenv.

Noves

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PAAE PAAE PAAE PAAE PAAE PAAE
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Nombre
d’actuacions

266

22

36

324

326

316

321

309

319

Cost directe
Total (M€)

8,2

0,5

1,2

9,9

9,2

9,5

10,7

11,4

12,3

Cost directe
Mitjà (m€)

30,9

20,8

33,7

30,5

28,0

30,0

33,2

36,8

38,5

Proposta PAAE 2016 (CRSEC 28.10.2015)

Actuacions destacades PAAE 2016

Novetats en l’estadística demogràfica i social (1/2)
Enquesta demogràfica (projecte)

Idescat

Projeccions de població activa

Idescat

Projeccions de llars

Idescat

Estadística de títols de famílies monoparentals

DBSF

Estadística de l’associacionisme i el voluntariat

DBSF

Enquesta de joventut de Catalunya (projecte)

DBSF col·l. Idescat

Enquesta de violència masclista

DINT col·l
AjBCN+DBSF+Id

Enquesta de condicions de treball

DEMO

Enquesta de salut de la ciutat de Barcelona

Aj. BCN
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Actuacions destacades PAAE 2016

Novetats en l’estadística demogràfica i social (2/2)

Enquesta FRESC (factors de risc en escolars) de la
ciutat de Barcelona

Ajuntament de
Barcelona

Estadística de salut maternoinfantil

DSLT col·l centres
maternals

Estadística de participació cultural

DCLT col·l Idescat

Estadística dels centres de culte a Catalunya

DGRI

Estadística econòmica dels serveis d’ajuda a domicili

DBSF + Idescat

Estadística de la distribució personal de la renda i risc
a la pobresa

Idescat

Proposta PAAE 2016 (CRSEC 28.10.2015)

Actuacions destacades PAAE 2016
Novetats en l’estadística econòmica

Estadística de la compravenda i el preu de l’habitatge de nova
construcció

DTES (canvi metod.)

Estadística de la compravenda i el preu de l’habitatge usat

DTES (canvi metod.)

Estadística del transport per cable

DTES

Comptabilitat satèl·lit del turisme

DEMO + Idescat

Comptabilitat satèl·lit

Idescat + Altres SEC

Enquesta sobre l’activitat del sector comercial de la ciutat de
Barcelona

Aj BCN

Enquesta sobre l’activitat del sector de restauració de la ciutat de
Barcelona

Aj BCN

Estadística del finançament i la despesa de l’ensenyament privat

Idescat + DECO

Estad. de la despesa dels visitants estrangers a Catalunya
Estad. dels viatges dels catalans
Estad. dels viatges a Catalunya dels residents a la resta de l’Estat

Idescat
col·l INE, DEMO

Proposta PAAE 2016 (CRSEC 28.10.2015)

Actuacions destacades PAAE 2016
Novetats en metodologia i normalització
Promoció de l’ús d’informació estadística amb finalitats de recerca i de millora de
les polítiques públiques. Idescat
Projecte Qualitas. Idescat
Adaptació progressiva dels processos estadístics al nou model de producció

Novetats en sistemes d’informació
Plataforma Cerdà. Idescat
Desplegament Fases 2 i 3. Projecte Accés i Projecte Registres estadístics.

Proposta PAAE 2016 (CRSEC 28.10.2015)
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4.- Informe sobre l’acompliment del Programa anual d’actuació estadística per a l’any
2014

Acompliment dels programes anuals
d’actuació estadística

Visibilitat de l’execució del PAAE 2014
BD interactiva al web
http://www.idescat.cat/pec/2011-2014/?cat=acompliment&paae=2014
L’Institut d’Estadística de Catalunya habilita una adreça dins del seu web
per garantir la consulta de resultats publicats si es produeixen canvis en
els formats, adreces o redisseny de les pàgines web dels òrgans
productors del Sistema estadístic català.

Seguiment PAAE 2014 (CRSEC 28.10.2015)

Acompliment de les actuacions del Programa anual
d’actuació estadística 2014 per tipus d’actuació

Dutes a
terme

Dutes a
terme
parcialment

No dutes a
terme

TOTAL

Consolidades

234

18

2

254

En
desenvolupament

22

4

2

28

Noves

26

8

0

34

TOTAL
ACTUACIONS

282

30

4

316

Seguiment PAAE 2014 (CRSEC 28.10.2015)

Acompliment de les actuacions del Programa anual
d’actuació estadística 2014 per eixos estratègics
Programades

Dutes a
terme

Dutes a
terme
parcialment

No dutes
a terme

Acompliment
(%)

Població

20

19

1

0

100,0

Cohesió social, medi
ambient i
sostenibilitat

149

135

10

4

97,3

Comptes i
macromagnituds
econòmiques

102

88

14

0

100

Activitats
estadístiques
instrumentals

24

20

4

0

100

Difusió estadística

21

20

1

0

100

TOTAL

316

282

30

4

98,7

Seguiment PAAE 2014 (CRSEC 28.10.2015)

Acompliment de les actuacions del Programa anual
d’actuació estadística 2014 per organismes

Programades

Dutes
a
terme

Dutes a
terme
parcialment

No
dutes a
terme

Generalitat sense
Idescat

180

158

18

4

Idescat

120

106

14

0

Total Generalitat

300

264

32

4

Entitats territorials
i altres agents del SEC

30

29

1

0

TOTAL ACTUACIONS*

330

293

33

5

* Les actuacions estadístiques dutes a terme per més d’un organisme responsable s’assignen simultàniament a cadascun dels
organismes. Per aquest motiu la suma total és superior a les actuacions realment programades.
Seguiment PAAE 2014 (CRSEC, 28.10.2015)
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5.- Informació sobre la nova codificació del sector públic local de Catalunya amb
finalitats estadístiques

Informació sobre la nova ordre de codificació
Exposició de motius:
El Departament de Governació i Relacions Institucionals té la competència en matèria de
món local, entitats locals i ens de gestió locals (DGAL).
El Departament d’Economia i Coneixement té la competència en matèria de sistema de
codificació territorial i dels organismes del món local, amb finalitats estadístiques (Idescat).
El Decret 140/1988 va establir que correspon al Conseller d’Economia, a proposta del
conseller de Governació, determinar les característiques i la forma d’atribució dels codis.
Posteriors normes jurídiques recullen aquesta fórmula.
Les diferents lleis d’estadística (actualment la vigent Llei 23/1998), han establert que una de
les funcions de l’Idescat és la d’adaptar, normalitzar, revisar o establir les referències
territorials, i elaborar les propostes de normatives pertinents.
Atès que la normativa jurídica referent als organismes del món local ha anat canviant al llarg
dels anys per incorporar noves figures d’ens de gestió, la Conselleria de Governació, d’acord
a normativa jurídica, va proposar a la Conselleria d’Economia que elaborés un sistema de
codificació pel món local, que posteriorment també ha instat a modificar.

Informació sobre la nova ordre de codificació (CRSEC, 28.10.2015)

Informació sobre la nova ordre de codificació
Recentment, el 9 de juny de 2015 el Govern de Generalitat va aprovar el Decret
95/2015, de 9 de juny, pel qual es regula el Registre del sector públic local de
Catalunya. Novetats d’aquest nou Decret:
Organització del RSPLC en seccions i subseccions
En relació a la seva incidència en el sistema de codificació vigent:
Incorporació de les fundacions amb participació pública local com a nou tipus
d’ens en el Registre del sector públic local de Catalunya.
Creació de dues subseccions diferenciades entre les societats amb participació
pública local:
Societats mercantils amb capital íntegrament públic que pertany a diverses
entitats locals
Societats mercantils de capital mixt, amb capital majoritari d’una entitat
local o adscrites a una entitat local.
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