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Informe sobre el compliment de les actuacions estadístiques corresponents al 
Programa anual d’actuació estadística per al 2017 (PAAE 2017) 
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1. Presentació 

 
L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) té assignada la responsabilitat de fer el 
compliment de les actuacions estadístiques incloses en els programes anuals 
d’actuació estadística, d’acord amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística 
de Catalunya, per tal de vetllar per la correcció tècnica de les activitats estadístiques 
establertes per la normativa vigent, i de la qual s’ha de donar compte al Parlament. 
Així mateix, la Llei 5/2016, de 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-
2020 i de modificació de la Llei 23/1998 d’estadística de Catalunya, estableix en 
l’article 13 que el Govern ha de donar compte al Parlament de la finalització de cada 
programa anual d’actuació estadística, per mitjà de la presentació d’un informe que 
especifiqui el grau de compliment dels objectius i, si s’escau, les causes 
d’incompliment. Aquest informe s’ha fet de manera ininterrompuda des de l’any 1992. 
 
La Llei 5/2016, del 23 de desembre esmentada dona resposta als reptes suscitats pels 
principis generals del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, 
publicats en la recomanació de la Comissió de les Comunitats Europees de 25 de 
maig de 2005, relativa a la independència, la integritat i la responsabilitat de les 
autoritats estadístiques dels estats membres i de la Comunitat (i posteriorment revisat, 
en dues ocasions, pel Comitè del Sistema estadístic europeu, el 28 de setembre del 
2011 i el 16 de novembre del 2017). Per aquesta raó, això ja va quedar recollit en la 
legislació estadística de Catalunya a partir de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 
2011-2014, en què hi ha un compromís explícit en els principis 3, 10 i 15 d’optimitzar la 
relació entre el cost i l'eficàcia de les actuacions estadístiques, l'adequació dels 
recursos i l'accessibilitat i la claredat en la difusió estadística. És per aquest motiu que 
es va fer un pas més en la transparència informativa, i es van fer públics i consultables 
per Internet els informes de compliment duts a terme per l’Idescat i la informació 
detallada de tot el compliment, com aquest informe, que correspon al Programa anual 
d’actuació estadística per a l’any 2017 (PAAE 2017) i que constitueix el primer 
programa que desenvolupa el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020. També es van 
fer públics tots els informes d’execució dels programes anuals d’actuació estadística 
corresponents als anys 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016, del Pla estadístic de 
Catalunya 2011-2014, prorrogat durant els anys 2015 i 2016, que es poden consultar 
al web de l’Idescat (https://www.idescat.cat/pec/2011-2014). 
 
Finalment, l’esmentada Llei 5/2016, del 23 de desembre, d’acord amb l’article 25.3, 
estableix que “el web de l'Institut d'Estadística de Catalunya és el Portal de l'estadística 
pública de Catalunya, concebut com un espai de referència des del qual s'ha de poder 
accedir a la informació produïda pel Sistema Estadístic de Catalunya de manera 

https://www.idescat.cat/pec/2011-2014
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homogènia i estructurada, per a facilitar que els usuaris de l'estadística la puguin 
reutilitzar. El portal ha d'enllaçar amb els apartats d'estadística oficial dels webs de la 
resta d'institucions i òrgans que integren el Sistema estadístic de Catalunya”. 
 
 
Per tal que la informació sobre el compliment de l’actuació estadística sigui més clara i 
accessible al web de l’Idescat, s’ha creat un apartat específic per recollir el motiu de la 
falta de compliment, quan s’escaigui.  
 
 
Aquest informe d’execució del PAAE 2017, així com el detall de cada actuació 
estadística es podrà consultar a https://www.idescat.cat/pec/2017-2020/?paae=2017. 
 
 

2. Continguts de la fitxa tècnica del compliment 
 
La fitxa tècnica de compliment per a cadascuna de les actuacions estadístiques del 
PAAE 2017 consta de dos blocs. En el primer, es reprodueix la descripció 
normalitzada de l’actuació estadística (d’acord amb l’article 4 del Decret 11/2017, de 7 
de febrer, pel qual s’aprova el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2017), 
mentre que en el segon bloc es mostra el compliment de l’actuació, la informació 
disponible i la forma d’accedir-hi. Aquest segon bloc consta dels apartats següents: 
 

- Nom i codi de l’actuació estadística: es fa constar la denominació oficial de 
l’actuació i el seu codi corresponent. 

- Compliment: fa referència al grau de compliment de l’actuació programada. 
S’hi fa constar si l’actuació estadística s’ha dut a terme, s’ha fet parcialment o 
no s’ha dut a terme respecte als compromisos assumits en el PAAE 2017 que 
figuren en el primer bloc de la fitxa. 

- Dades de l’actuació estadística (informació disponible, referència 
temporal de les dades i desagregació territorial de les dades publicades): 
en aquest apartat es fa una breu descripció de les variables que es difonen en 
els diferents productes en els quals es publiquen els resultats. En aquest sentit, 
suposaria una ampliació de les variables principals a les quals s’ha fet al·lusió 
en el bloc de les característiques de l’actuació estadística i la confirmació que 
han estat efectivament mesurades. Així mateix, quan els resultats estadístics 
formin part d’una publicació o informe d’abast més general (en el cas d’una 
memòria, informe o anuari) al qual s’accedeixi per mitjà de l’URL  subministrat, 
es farà constar el lloc concret on es pot trobar mitjançant les indicacions 
oportunes. També s’hi fan constar altres informacions que es consideren 
significatives sobre la presentació de resultats de l’actuació estadística. 
Finalment, s’indica també la referència temporal de les dades que es difonen i 
la seva desagregació territorial. 

- Resultats publicats: es fan constar fins a cinc títols i els seus enllaços 
corresponents i on per a cadascuna de les publicacions es fa constar l’URL 

https://www.idescat.cat/pec/2017-2020/?paae=2017
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corresponent. També, per recollir la disponibilitat de determinats documents, hi 
ha una segona part reservada exclusivament per a la biblioteca de l’Idescat.  

- Observacions: en aquest apartat es fan constar altres informacions d’interès 
relatives a l’actuació estadística. 

- Motiu de la falta de compliment (només per les actuacions no dutes a 
terme o dutes a terme parcialment): en el cas que l’actuació estadística no 
s’hagi dut a terme es fa constar el motiu de la falta de compliment; en el cas 
que l’actuació estadística s’hagi dut a terme parcialment es fan constar les 
mancances. Si els resultats no estan encara publicats, però sí disponibles, s’hi 
explicita el lloc on es poden consultar i els procediments per accedir-hi. 

 
3. Procés d’elaboració de l’informe 

 
Aquest informe és el resultat d’un procés de seguiment sobre el compliment de les 
actuacions estadístiques recollides en la programa anual i que es concreta en una 
interacció mútua i continuada de l’equip responsable de l’Idescat amb els interlocutors 
tècnics de cadascun dels organismes responsables de dur a terme les estadístiques 
oficials programades, que al seu torn realitzen una tasca de coordinació interna de les 
actuacions d’estadística oficial que tenen encomanades les diferents unitats directives i 
serveis de les seves organitzacions respectives. 
 
Les tasques d’interacció entre l’Idescat i els organismes responsables de les 
actuacions estadístiques s’han dut a terme al llarg del període comprès entre el 16 de 
abril i el 15 de maig de 2018. La data de referència per a la incorporació de les dades 
referides a l’execució de les actuacions estadístiques i, particularment, a la 
disponibilitat de resultats, s’ha fixat en el 15 de juny de 2018. 
 
Al llarg d’aquest període, els interlocutors tècnics han fet arribar a l’Idescat la proposta 
de compliment de cadascuna de les seves actuacions en els termes establerts en 
l’apartat 2 d’aquest document. Una vegada arribades a l’Idescat, s’han verificat els 
enllaços i l’adequació de l’actuació estadística als compromisos adoptats en el Decret 
d’aprovació del PAAE 2017. Així mateix, s’han suggerit les modificacions que s’han 
considerat oportunes i s’han sotmès a la consideració dels responsables de les 
actuacions estadístiques fins a arribar a consensuar el resultat final de la fitxa de 
compliment de cadascuna de les actuacions estadístiques. 
 
En el cas de les actuacions dutes a terme parcialment i no dutes a terme, ha calgut 
informar de les raons de l’incompliment a l’apartat “Motiu de la falta de compliment”. 
Igual que en l’any anterior, i atesa la importància que el Pla estadístic de Catalunya 
2017-2020 dona al compliment dels calendaris de disponibilitat, s’han considerat com 
a actuacions dutes a terme parcialment aquelles que, a més de limitacions diverses en 
la seva execució, la difusió de resultats s’ha demorat considerablement respecte a la 
data prevista en el PAAE 2017. 
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4. Resultats del compliment 
 
El PAAE 2017 és el primer  programa que s’ha desenvolupat en el marc 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, la qual s’estructura en 11 àmbits d’activitat 
estadística i 51 subàmbits d’activitats estadística. El PAAE 2017 executa la Llei del Pla  
i recull 311 actuacions estadístiques en desplegament dels àmbits i subàmbits 
d’activitat estadística. Aquest esquema serà el que configura les taules de resultats 
que es presenten en aquest informe. 
 
En els quadres 1, 2 i 3 es presenten els resultats del compliment segons els 11 àmbits 
d’activitat estadística fixats en el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i responen al 
total de les actuacions estadístiques programades, a les actuacions consolidades i a 
les actuacions noves. En cadascuna d’elles s’indiquen si han estat dutes a terme, i 
dutes a terme parcialment i les que no s’han dut a terme. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quadre 1. PAAE 2017: TOTAL d'actuacions estadístiques

programades dutes a 
terme

dutes a 
terme 

parcialment

no dutes a 
terme

01 Població 26 25 0 1
02 Economia 37 34 3 0
03 Sectors econòmics 69 60 8 1
04 Treball i societat 66 60 2 4
05 Condicions de vida i protecció social 45 38 2 5
06 Territori i medi ambient 35 34 1 0
07 Metodologia i normalització 7 6 0 1
08 Registres estadístics i directoris 7 5 2 0
09 Georeferenciació i estadística de base territorial 11 11 0 0
10 Indicadors i estadística de síntesi 4 4 0 0
11 Difusió i promoció de l'estadística 4 4 0 0

TOTAL 311 281 18 12

Àmbits d'activitat estadística
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El quadre 4 presenta els resultats del compliment segons els organismes responsables 
de les actuacions estadístiques: els departaments de la Generalitat de Catalunya, 
l’Idescat i les entitats territorials i altres agents del Sistema estadístic de Catalunya que 
tenen actuacions recollides en el PAAE 2017. 
 
 

Quadre 2. PAAE 2017: actuacions estadístiques CONSOLIDADES

programades dutes a 
terme

dutes a 
terme 

parcialment

no dutes a 
terme

1 Població 24 23 0 1
2 Economia 35 33 2 0
3 Sectors econòmics 66 58 7 1
4 Treball i societat 61 57 2 2
5 Condicions de vida i protecció social 35 31 0 4
6 Territori i medi ambient 35 34 1 0
7 Metodologia i normalització 7 6 0 1
8 Registres estadístics i directoris 7 5 2 0
9 Georeferenciació i estadística de base territorial 11 11 0 0
10 Indicadors i estadística de síntesi 3 3 0 0
11 Difusió i promoció de l'estadística 2 2 0 0

TOTAL 286 263 14 9

Àmbits d'activitat estadística

programades dutes a 
terme

dutes a 
terme 

parcialment

no dutes a 
terme

1 Població 2 2 0 0
2 Economia 2 1 1 0
3 Sectors econòmics 3 2 1 0
4 Treball i societat 5 3 0 2
5 Condicions de vida i protecció social 10 7 2 1
6 Territori i medi ambient 0 0 0 0
7 Metodologia i normalització 0 0 0 0
8 Registres estadístics i directoris 0 0 0 0
9 Georeferenciació i estadística de base territorial 0 0 0 0
10 Indicadors i estadística de síntesi 1 1 0 0
11 Difusió i promoció de l'estadística 2 2 0 0

TOTAL 25 18 4 3

Quadre 3. PAAE 2017: actuacions estadístiques NOVES

Àmbits d'activitat estadística
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El grau de compliment del PAAE 2017 ha estat del 96,1%, en aquest còmput s’hi 
inclouen tant les dutes a terme (90,4%) com les dutes a terme parcialment (5,8%). Del 
total d’actuacions estadístiques (311), 12 no han estat dutes a terme, principalment, 
per les dificultats tècniques sorgides en l’execució i la manca de disponibilitat 
pressupostària.  
 
El detall del compliment d’aquestes actuacions estadístiques es pot consultar a: 
https://www.idescat.cat/pec/2017-2020/?cat=acompliment&paae=2017. 
 
 

5. Convenis de col·laboració  
 

Com a novetat, la Llei 5/2016, de 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 
2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998 d’estadística de Catalunya, estableix en 
l’article 18 que els convenis de col·laboració de les institucions i els òrgans del Sistema 
estadístic de Catalunya amb altres entitats per desenvolupar objectius del Pla 
estadístic de Catalunya 2017-2020 s’han d’incloure en l’informe anual que l’Institut 
d’Estadística de Catalunya ha de presentar al Parlament. 
 
 
 
 

Quadre 4. PAAE 2017: actuacions estadístiques per ORGANISME RESPONSABLE

programades dutes a 
terme

dutes a terme 
parcialment

no dutes a 
terme

13 13 0 0
23 14 9 0

6 6 0 0
4 4 0 0

15 14 0 1
17 16 1 0

6 6 0 0
4 3 0 1

14 13 1 0
19 17 0 2
32 30 0 2
38 33 3 2

191 169 14 8

104 97 6 1

295 266 20 9

42 39 0 3

311 281 18 12

100,0% 90,4% 5,8% 3,9%Compliment de les actuacions en %

Total actuacions programades en el PAAE 2017

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

*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 programades.

Nota: L'estructura departamental que es presenta en el quadre era la vigent en la data d'aprovació del PAAE 2017.

96,1%

Departament de Territori i Sostenibilitat
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Total departaments de la Generalitat de Catalunya*

Idescat*

Total Generalitat*

Entitats territorials i altres agents del SEC*

Departament de Cultura
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Departament de la Presidència
Departament de Justícia

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Departament de Salut

Organisme responsable

Departament d'Empresa i Coneixement
Departament d'Ensenyament
Departament d'Interior

https://www.idescat.cat/pec/2017-2020/?cat=acompliment&paae=2017
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La relació d’aquests convenis de col·laboració subscrits durant l’any 2017 és la 
següent: 
 
-Conveni d'activitats formatives 
Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes 
(curriculars) en entitats col·laboradores 

Formalització: 2017.04.18 Fi de vigència: 2017.06.16 
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona 
 
-Conveni d'activitats formatives 
Projecte formatiu de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants de la Universitat de Barcelona en 
entitats col·laboradores 

Formalització: 2017.02.02 Fi de vigència: 2017.04.30 
Altres parts: Universitat de Barcelona 
 
-Conveni d'activitats formatives 
Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de 
Barcelona en entitats col·laboradores 

Formalització: 2017.01.31 Fi de vigència: 2017.09.15 
Altres parts: Universitat de Barcelona 
 
-Conveni d'activitats formatives 
Conveni de col·laboració entre Idescat i la Universitat Politècnica de Catalunya per a la celebració del 
vuitè concurs "Planter de sondeigs i experiments" 

Formalització: 2017.01.31 Fi de vigència: 2017.12.31 
Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya 
 
-Conveni en matèria 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. 

RESOLUCIÓ VEH/1243/2017, de 29 de maig, per la qual es dona publicitat a la 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. 

Formalització: 2017.01.31 Fi de vigència: 2017.12.31 
Altres parts: Institut Nacional d'Estadística 
 
-Conveni en matèria estadística 
Addenda al conveni de col·laboració en 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) 

Formalització: 2017.01.20 Fi de vigència: 2017.12.31 
Altres parts: Societat Espanyola de Biometria 
 
-Conveni en matèria estadística 
Conveni de col·laboració entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona per a l'execució i anàlisi anual de l'Enquesta de clima empresarial 
2017 

Formalització: 2017.10.05 Fi de vigència: 2017.12.31 
Altres parts: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona 
 
-Conveni en matèria estadística 
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 2017 

Formalització: 2017.10.05 Fi de vigència: 2017.12.30 
Altres parts: Autoritat del Transport Metropolità 
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-Conveni d'activitats formatives 
Conveni de col·laboració entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona 

Formalització: 2017.09.18 Fi de vigència: 2017.12.31 
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona 
 
-Conveni en matèria estadística 
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 

Formalització: 2017.07.31 Fi de vigència: 2018.09.30 
Altres parts: Departament d'Interior 
 
-Conveni en matèria estadística 
Conveni específic de col·laboració entre el Centre d'Estudis Demogràfics i l'Institut d'Estadística de 
Catalunya per a l'anàlisi territorial i social de les desigualtats de mortalitat i fecunditat 

Formalització: 2017.07.19 Fi de vigència: 2017.12.10 
Altres parts: Centre d'Estudis Demogràfics 
 
-Conveni en matèria estadística 
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 2016 

RESOLUCIÓ VEH/2200/2017, de 18 de setembre, per la qual es dona publicitat al 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 2016. 

Formalització: 2017.07.19 Fi de vigència: 2017.09.30 
Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
 
-Conveni en matèria estadística 
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 

Formalització: 2017.07.11 Fi de vigència: 2017.12.30 
Altres parts: Departament de Cultura 
 
-Conveni en matèria estadística 
Conveni de col·laboració entre el Centre d'Estudis d'Opinió i l'Institut d'Estadística de Catalunya 

Formalització: 2017.06.16 Fi de vigència: 2017.12.31 
Altres parts: Centre d'Estudis d'Opinió 
 
-Conveni en matèria estadística 
Pròrroga del conveni de 8 de febrer de 2012 entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i la Societat 
Catalana d'Estadística per a l'establiment de la quota anual per a l'exercici 2017 

Formalització: 2017.05.26 Fi de vigència: 2017.12.31 
Altres parts: Societat Catalana d'Estadística 
 
-Conveni en matèria estadística 
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 l'any 2017 (ECV 2017), homologable als estàndards 
europeus (EU-SILC) i per al desenvolupament del projecte de calcular els principals indicadors de l'ECV 
per a petites àrees 

Formalització: 2017.05.12 Fi de vigència: 2018.07.31 
Altres parts: Àrea Metropolitana de Barcelona • Ajuntament de Barcelona • Consorci Institut d'Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona 
 
-Conveni en matèria estadística 
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 2017 
homologable als estàndards europeus (EU-SILC) 
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Formalització: 2017.04.18 Fi de vigència: 2018.07.31 
Altres parts: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
 
-Conveni en matèria estadística 
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 

Formalització: 2017.03.03 Fi de vigència: 2021.03.03 
Altres parts: Departament d'Ensenyament 
 
-Conveni en matèria estadística 
Conveni de col·laboració per a la reedició de la revista SORT entre l'Institut d'Estadística de Catalunya, la 
Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat 
Autònoma de Barcelona, la Universitat de Lleida i la Universitat Pompeu Fabra 

Formalització: 2017.02.09 Fi de vigència: 2017.12.31 
Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat de Barcelona • Universitat de Girona • 
Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat de Lleida • Universitat Pompeu Fabra 
 
-Conveni en matèria estadística 
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 Catalunya 

Formalització: 2017.01.30 Fi de vigència: indefinida 
Altres parts: Servei Català de la Salut 
 
-Conveni en matèria estadística 
Conveni de col·laboració 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 

Formalització: 2017.01.24 Fi de vigència: 2018.01.24 
Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
 
 
 
Aquesta relació de convenis de col·laboració es pot consultar a: 
 
Web de l’Idescat. Consulta de Convenis: 
http://www.idescat.cat/institut/idescat/convenis/ 
 
Web del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. 
Consulta del registre de convenis de col·laboració i cooperació: 
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/relacions-institucionals/relacions-
intergovernamentals/registre-de-convenis-de-collaboracio-i-cooperacio/consulta-del-
registre-de-convenis-de-collaboracio-i-cooperacio/ 
 
 
 
 
 
Institut d’Estadística de Catalunya 
Barcelona, juliol de 2018 
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