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1. Presentació
L’Institut d’Estadística de Catalunya té assignada la responsabilitat de fer el seguiment 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 del qual s’ha de donar
compte al Parlament. Així mateix, la Llei 13/2010, de 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya
2011-2014 estableix en el seu article 20 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 d’acompliment dels objectius i, si s’escau, les causes d’incompliment.
Aquest informe s’ha fet de forma ininterrompuda des del 1992.
La Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 té com a referència el Codi de bones pràctiques
de les estadístiques europees, promulgat per la Recomanació de la Comissió, del 25 de maig del
2005. Per aquesta raó, es posa especial èmfasi en els seus principis 3, 10 i 15, relatius a l’òptima
relació cost-eficàcia, a la correcta adequació dels recursos i a una millor accessibilitat i claredat
en la difusió estadística. És per aquest motiu que es pretén fer un pas més en la transparència
informativa, fent públic i consultable per Internet aquest informe de seguiment dut a terme per
l’Idescat corresponent al Programa anual d’actuació estadística del 2012 (PAAE 2012), que
constitueix el segon programa que desenvolupa el Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, de la
mateixa manera que es va fer públic a la pàgina web corporativa l’informe d’execució del el PAAE
2011 i que es pot consultar a: http://www.idescat.cat/pec/2011-2014/?paae=2011
Finalment, l’esmentada llei del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 estableix, entre d’altres
mesures en relació amb la màxima difusió de resultats estadístics, que els resultats estadístics del
Sistema estadístic de Catalunya, i també la metodologia i els calendaris de disponibilitat, s’han de
fer públics gratuïtament per Internet i han d’estar disponibles també a la biblioteca de l’Idescat a fi
de garantir que tothom hi tingui accés gratuït.
Per tal que aquest informe pugui ser més útil als diferents usuaris d’estadística, s’ha continuat amb
el seguit de millores, desenvolupades ja en el PAAE 2011, en la fitxa de seguiment de cadascuna
de les actuacions estadístiques que integren el PAAE 2012, així com en la referència dels resultats
obtinguts que descrivim a continuació.
2. Continguts de la fitxa tècnica de seguiment
La fitxa de seguiment per a cadascuna de les actuacions del PAAE 2012 consta de dos apartats.
En el primer, es reprodueix la fitxa descriptiva de l’actuació tal com estableix l’annex 3 del Decret
422/2011, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el Programa anual d’actuació estadística per a
l’any 2012, mentre que en el segon apartat s’indica el nivell de realització de l’actuació estadística,
així com la informació disponible i la forma d’accedir-hi. Aquesta part, estrictament de seguiment,
consta dels apartats següents:
Nom de l’actuació i codi PAAE: es fa constar el nom oficial de l’actuació i el seu codi corresponent.
Acompliment: fa referència al nivell d’acompliment 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 2012 corresponent i que, com s’ha dit, figuren en el primer
apartat de la fitxa.
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Informació disponible i referència temporal de les dades: en aquest apartat es fa una breu descripció
de les variables o grups de variables que es difonen en els diferents productes que es presenten.
En aquest sentit, suposaria una ampliació de les variables a les quals s’ha fet al·lusió en l’apartat
del PAAE “Variables principals a investigar” i la confirmació que han estat efectivament mesurades.
Així mateix, s’indica també la referència temporal de les dades que es difonen, així com també la
seva desagregació territorial.
Resultats publicats: es farà constar el títol o bé el nom amb què es coneix l’estadística quan es
tracta de suport informàtic o difusió per Internet. S’indicarà també els diferents suports en què es fa
pública la informació (paper, CD, Internet, etc.). Per a cadascuna de les publicacions es fa constar
la corresponent URL, d’acord amb els criteris que es comenten en l’apartat 3.
Observacions: s’hi fan constar altres informacions que es consideren significatives sobre la
presentació de resultats de l’actuació. En el cas que l’actuació no s’hagi dut a terme es fa constar el
motiu de la decisió, així com les mancances en els casos d’actuacions dutes a terme parcialment.
Si els resultats no estan encara publicats, però sí disponibles, com ja es fa constar en l’apartat
anterior, s’hi explicita el lloc on es poden consultar i els procediments per accedir-hi. Així mateix,
quan els resultats estadístics formin part d’una publicació o informe d’abast més general (cas d’una
memòria, informe o anuari) al qual s’accedeixi per mitjà de la URL subministrada, es farà costar
l’apartat concret on es pot trobar mitjançant les indicacions oportunes.
3. Recomanacions per millorar la visibilitat dels resultats
Com s’ha indicat, la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 subratlla la voluntat de millorar
la difusió i l’accés a les dades estadístiques del conjunt del Sistema estadístic de Catalunya. Per
aquest motiu, i per tal de fer més transparent el seguiment dels resultats dels programes anuals
d’actuació estadística, se sol·licita que la difusió dels resultats de les estadístiques oficials es faci
a través dels mitjans i procediments següents:
1. Cada organisme responsable ha de publicar els resultats estadístics de l’actuació en el lloc
web de la seva organització i ha de comunicar les URL en l’apartat “Resultats publicats” de
la fitxa tècnica.
2. En aquells casos en què el resultat publicat estigui en un format d’arxiu (PDF, Excel o similars), l’organisme responsable ha d’enviar-ne una còpia a l’Idescat com a dipositari de
l’estadística oficial de Catalunya. L’Idescat li assignarà una URL, que s’incorporarà a la fitxa
tècnica.
3. Les URL que figuren a la fitxa tècnica es poden activar directament mitjançant un clic i
connectar-se a la pàgina on es publiquen els resultats obtinguts. No obstant això, poden
sorgir algunes anomalies quan s’activa directament l’enllaç, per la qual cosa es recomana
seleccionar la URL i incorporar-la al navegador.

4. Metodologia de l’informe
El present informe sobre l’acompliment del Programa anual d’actuació estadística del 2012 és
el resultat d’un procés de seguiment que es concreta en una interacció mútua i continuada del
personal de l’Idescat amb els interlocutors tècnics de cadascun dels organismes responsables de
dur a terme les estadístiques oficials programades, els quals fan una tasca de coordinació interna
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de les actuacions estadístiques oficials que tenen encomanades les diferents unitats directives i
serveis de les seves respectives organitzacions.
D’acord amb el que s’ha expressat en el punt anterior, les tasques d’interacció entre l’Idescat i els
organismes responsables de les actuacions estadístiques, així com aquelles sessions tècniques
individuals que s’han considerat necessàries, s’han dut a terme al llarg del període comprès entre
el 11 de març i el 15 de maig. 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 resultat s’ha fixat
en el 31 de maig del 2012.
Al llarg d’aquest període, els interlocutors tècnics han fet arribar a l’Idescat la proposta de seguiment
de cadascuna de les seves actuacions en els termes establerts en els apartats 2 i 3. Una vegada
arribats a l’Idescat, es verificaven els enllaços i l’adequació de l’actuació als compromisos adoptats
en el Decret d’aprovació del PAAE 2012. Així mateix, se suggerien les modificacions que es
consideraven oportunes i se sotmetien a la consideració dels responsables de les actuacions.
5. Valoració del seguiment
El Programa anual d’actuació estadística del 2012 és el segon dels programes que han de
desenvolupar la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, la qual s’estructura en 5 eixos
estratègics que emmarquen 28 objectius generals i que integren 240 activitats estadístiques.
Aquestes activitats estadístiques són les que es desenvolupen en actuacions estadístiques
concretades anualment mitjançant un decret que aprova el Govern.
Aquesta estructura en eixos estratègics, objectius generals, activitats i actuacions configuren les
taules que presentem adjuntes. Així, trobem quatre taules segons els 28 objectius estratègics que
fixa el Pla estadístic i que responen a la totalitat de les actuacions programades, a les consolidades, a les que estan en desenvolupament i a les noves. En cadascuna s’indiquen les actuacions
dutes a terme, les dutes a terme parcialment i les que no s’han dut a terme, de les quals s’informa
en l’apartat d’observacions les raons de l’incompliment. Igual que en l’any anterior, i atesa la importància que el Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 dóna a l’acompliment 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 de les quals s’ha demorat considerablement respecte a la data prevista en el PAAE 2012. Així mateix, s’inclou una taula amb la mateixa informació ordenada segons els organismes responsables de les actuacions estadístiques:
els departaments de la Generalitat de Catalunya, l’Idescat i les entitats territorials i de dret públic
que tenen actuacions incorporades en el PAAE 2012.
Igual que en anys anteriors, i tal com s’indica en les taules que s’adjunten, el nivell d’execució del
PAAE 2012 ha estat força elevat. De les 309 actuacions programades, el grau d’acompliment ha
estat del 90% (85,6% el 2011) en termes de les actuacions totalment acabades, i del 95,8% (95,3%
el 2011) si s’hi inclouen les actuacions dutes a terme parcialment. Aquests resultats són superiors
en el cas de les estadístiques consolidades, de les quals s’ha dut a terme d’una manera total el
92,1% (90,8% el 2011), percentatge que arriba al 97,2% (96,6% el 2011) quan s’hi afegeixen les
dutes a terme parcialment. Cal considerar, però, que hi ha un total de 23 actuacions (igual que a
l’any 2011) considerades com a estadístiques realitzades en què els seus resultats es publicaran
amb posterioritat a la data de tancament d’aquest informe d’avaluació , d’acord amb el calendari
establert en el Decret d’aprovació del PAAE 2012. Així mateix, hi ha també 15 actuacions (13 a
l’any 2011) de les considerades fetes en què els resultats es faran públics també amb posterioritat
a l’informe de seguiment a causa d’un ajornament de la data prevista de difusió que excedeix la
data de tancament d’aquest informe. En tot dos casos, no poden verificar-se els resultats. No
obstant això, els organismes responsables de la seva execució han declarat el desenvolupament
correcte de les esmentades actuacions estadístiques.
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Pel que fa a les 13 actuacions estadístiques no realitzades, cal destacar que set són consolidades,
quatre tenen el caràcter d’actuació en desenvolupament i dues són noves. Tal com s’expressa

en l’apartat d’observacions de la fitxa de seguiment de cadascuna d’aquestes actuacions, la raó
principal d’incompliment és degut a restriccions pressupostàries i de personal de les institucions
productores, així com també a dificultats tècniques sorgides en la seva execució.

Institut d›Estadística de Catalunya
Barcelona, 31 de maig del 2013

ESTAT DE SITUACIÓ DE LES ACTUACIONS ESTADÍSTIQUES DEL PAAE 2012
TOTAL ACTUACIONS ESTADÍSTIQUES PER OBJECTIUS
Total actuacions
Objectius

Programades

dutes a terme

dutes a terme

no dutes a terme

parcialment
01

Estructura de la població

8

8

0

0

02

Fluxos de població

5

5

0

0

03

Estimacions i previsions demogràfiques

2

2

0

0

04

Síntesi demogràfica

3

2

1

0

05

Cohesió social

15

15

0

0

06

Habitatge

15

14

0

1

07

Justícia, seguretat i eleccions

13

13

0

0

08

Mercat de treball i relacions laborals

26

22

1

3

09

Salut i serveis sanitaris

26

20

6

0

10

Educació, cultura i lleure

18

14

2

2

11

Anàlisi social

5

4

0

1

12

Medi ambient i sostenibilitat

32

29

2

1

13

Macromagnituds econòmiques

10

10

0

0

14

Sector productius

31

28

2

1

15

Administracions públiques

13

13

0

0

16

Turisme

11

10

0

1

17

Sector exterior

5

4

1

0

18

Indicadors conjunturals dels sectors productius

19

17

1

1

19

Serveis de provisió mixta i protecció social

4

4

0

0

20

Societat de la informació

5

4

1

0

21

Recerca, desenvolupament i innovació

3

3

0

0

22

Metodologia i normalització estadístiques

14

13

1

0

23

Directoris, registres i inventaris

5

5

0

0

24

Sistemes d'informació geogràfica

1

1

0

0

25

Serveis de difusió

3

3

0

0

26

Estadístiques de síntesi

4

4

0

0

27

Estadística Territorial

10

9

0

1

28

Comunicació, promoció i divulgació de l'estadística

3

2

0

1

309

278

18

13
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ESTADÍSTIQUES
CONSOLIDADES
ACTUACIONS
ESTADÍSTIQUES
CONSOLIDADES
actuacions
consolidades
actuacions
consolidades
Objectius

Programades

dutes a terme

dutes a terme

no dutes a terme

parcialment

10

01

Estructura de la població

8

8

0

0

02

Fluxos de població

5

5

0

0

03

Estimacions i previsions demogràfiques

1

1

0

0

04

Síntesi demogràfica

2

1

1

0

05

Cohesió social

14

14

0

0

06

Habitatge

9

9

0

0

07

Justícia, seguretat i eleccions

10

10

0

0

08

Mercat de treball i relacions laborals

24

21

1

2

09

Salut i serveis sanitaris

25

20

5

0

10

Educació, cultura i lleure

15

13

1

1

11

Anàlisi social

3

3

0

0

12

Medi ambient i sostenibilitat

28

26

1

1

13

Macromagnituds econòmiques

7

7

0

0

14

Sector productius

26

24

1

1

15

Administracions públiques

10

10

0

0

16

Turisme

5

5

0

0

17

Sector exterior

3

3

0

0

18

Indicadors conjunturals dels sectors productius

14

12

1

1

19

Serveis de provisió mixta i protecció social

3

3

0

0

20

Societat de la informació

5

4

1

0

21

Recerca, desenvolupament i innovació

2

2

0

0

22

Metodologia i normalització estadístiques

12

11

1

0

23

Directoris, registres i inventaris

4

4

0

0

24

Sistemes d'informació geogràfica

1

1

0

0

25

Serveis de difusió

2

2

0

0

26

Estadístiques de síntesi

4

4

0

0

27

Estadística Territorial

8

8

0

0

28

Comunicació, promoció i divulgació de l'estadística

3

2

0

1

253

233

13
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ESTAT
ESTAT DE
DE SITUACIÓ
SITUACIÓ DE LES ACTUACIONS ESTADÍSTIQUES DEL PAAE 2012
ACTUACIONS
ACTUACIONS ESTADÍSTIQUES
ESTADÍSTIQUES EN DESENVOLUPAMENT
actuacions en desenvolupament
Objectius

Programades

dutes a terme

dutes a terme

no dutes a terme

parcialment
01

Estructura de la població

0

0

0

0

02

Fluxos de població

0

0

0

0

03

Estimacions i previsions demogràfiques

0

0

0

0

04

Síntesi demogràfica

0

0

0

0

05

Cohesió social

1

1

0

0

06

Habitatge

6

5

0

1

07

Justícia, seguretat i eleccions

0

0

0

0

08

Mercat de treball i relacions laborals

1

0

0

1

09

Salut i serveis sanitaris

1

0

1

0

10

Educació, cultura i lleure

2

0

1

1

11

Anàlisi social

0

0

0

0

12

Medi ambient i sostenibilitat

4

3

1

0

13

Macromagnituds econòmiques

0

0

0

0

14

Sector productius

3

3

0

0

15

Administracions públiques

1

1

0

0

16

Turisme

2

1

0

1

17

Sector exterior

2

1

1

0

18

Indicadors conjunturals dels sectors productius

2

2

0

0

19

Serveis de provisió mixta i protecció social

0

0

0

0

20

Societat de la informació

0

0

0

0

21

Recerca, desenvolupament i innovació

1

1

0

0

22

Metodologia i normalització estadístiques

2

2

0

0

23

Directoris, registres i inventaris

1

1

0

0

24

Sistemes d'informació geogràfica

0

0

0

0

25

Serveis de difusió

0

0

0

0

26

Estadístiques de síntesi

0

0

0

0

27

Estadística Territorial

0

0

0

0

28

Comunicació, promoció i divulgació de l'estadística

0

0

0

0

29

21

4

4
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ESTAT
SITUACIÓ
LES
ACTUACIONS
ESTADÍSTIQUES
DEL
PAAE
2012
ESTAT
DEDE
SITUACIÓ
DEDE
LES
ACTUACIONS
ESTADÍSTIQUES
DEL
PAAE
2012
ACTUACIONS
ACTUACIONS
ESTADÍSTIQUES
ESTADÍSTIQUES
NOVES
NOVES
actuacions
noves
actuacions
noves
Objectius

Programades

dutes a terme

dutes a terme

no dutes a terme

parcialment

12

01

Estructura de la població

0

0

0

0

02

Fluxos de població

0

0

0

0

03

Estimacions i previsions demogràfiques

1

1

0

0

04

Síntesi demogràfica

1

1

0

0

05

Cohesió social

0

0

0

0

06

Habitatge

0

0

0

0

07

Justícia, seguretat i eleccions

2

2

0

0

08

Mercat de treball i relacions laborals

1

1

0

0

09

Salut i serveis sanitaris

0

0

0

0

10

Educació, cultura i lleure

2

2

0

0

11

Anàlisi social

2

1

0

1

12

Medi ambient i sostenibilitat

0

0

0

0

13

Macromagnituds econòmiques

3

3

0

0

14

Sector productius

2

1

1

0

15

Administracions públiques

2

2

0

0

16

Turisme

4

4

0

0

17

Sector exterior

0

0

0

0

18

Indicadors conjunturals dels sectors productius

3

3

0

0

19

Serveis de provisió mixta i protecció social

1

1

0

0

20

Societat de la informació

0

0

0

0

21

Recerca, desenvolupament i innovació

0

0

0

0

22

Metodologia i normalització estadístiques

0

0

0

0

23

Directoris, registres i inventaris

0

0

0

0

24

Sistemes d'informació geogràfica

0

0

0

0

25

Serveis de difusió

1

1

0

0

26

Estadístiques de síntesi

0

0

0

0

27

Estadística Territorial

2

1

0

1

28

Comunicació, promoció i divulgació de l'estadística

0

0

0

0

27

24

1
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ESTAT
DE SITUACIÓ
LES
ACTUACIONSESTADÍSTIQUES
ESTADÍSTIQUES DEL
ESTAT
DE SITUACIÓ
DEDE
LES
ACTUACIONS
DELPAAE
PAAE2012
2012
PER
ORGANISMESRESPONSABLES
RESPONSABLES
PER
ORGANISMES
Actuacions
Actuacions

Organismes

Programades

dutes a terme

no dutes a terme

dutes a terme
parcialment

1

1

0

0

D. d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

13

12

1

0

Departament de Benestar Social i Família

11

11

0

0

Departament de Cultura

13

8

3

2

Departament d'Economia i Coneixement

13

12

0

1

Departament de d'Empresa i Ocupació

52

42

3

7

Departament d'Ensenyament

6

6

0

0

Departament de Governació i Relacions Institucionals

7

6

1

0

Departament d'Interior

4

4

0

0

Departament de Justícia

6

6

0

0

Departament de Salut

21

16

5

0

Departament de Territori i Sostenibilitat

41

38

2

1

Total Departaments de la Generalitat *

188

162

15

11

Total Idescat*

100

94

5

1

Total Generalitat *

288

256

20

12

Entitats territorials

24

24

0

0

Entitats de dret públic

13

12

1

0

Total actuacions *

325

292

21

12

Total actuacions programades en el PAAE 2012

309

278

18

13

Departament de la Presidència

* les actuacions estadístiques dutes a terme per més d'un organisme responsable s'assignen simultàneament a cadascun dels organismes.
per aquest motiu la suma total és superior a les actuacions programades.
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Actuacions estadístiques dutes a terme PAAE 2012

PROGRAMA ANUAL D’ACTUACIÓ ESTADÍSTICA 2012
ACTUACIONS ESTADÍSTIQUES DUTES A TERME

01 01 01
01 03 01
01 03 02
01 04 01
01 05 01
01 06 01
01 06 02
01 06 03
02 01 01
02 01 02
02 02 01
02 04 01
02 04 02
03 01 01
03 01 02
04 02 01
04 02 02
05 01 01
05 02 01
05 02 02
05 02 03
05 03 01
05 05 01
05 06 01
05 07 01
05 07 02
05 08 01
05 09 01
05 09 02
05 09 03
05 09 04
05 11 01
06 01 01
06 01 02
06 02 01
06 03 01
06 03 03
06 04 01
06 04 02
06 04 03
06 04 04
06 05 01
06 05 02
06 07 01
06 08 01
06 08 02
07 01 01
07 01 02
07 02 01
07 03 01
07 04 01

CENSOS DE POBLACIÓ I HABITATGES
ESTADÍSTICA D’ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ
ESTADÍSTICA DE NATURALESA DE LA POBLACIÓ
ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA
CENS DE CATALANS RESIDENTS A L’ESTRANGER
ESTADÍSTICA D’ESTRUCTURA I NATURALESA DE LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE
BARCELONA
ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA DEL MUNICIPI DE BARCELONA
ESTADÍSTICA DE LES LLARS DEL MUNICIPI DE BARCELONA
ESTADÍSTICA DE NAIXEMENTS I MATRIMONIS
ESTADÍSTICA DE DIVORCIS, SEPARACIONS I NUL·LITATS
ESTADÍSTICA DE MOVIMENTS MIGRATORIS
ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE
BARCELONA
ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT MIGRATORI DE LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE
BARCELONA
ESTIMACIONS DE POBLACIÓ
ESTIMACIONS DE POBLACIÓ VINCULADA
INDICADORS DEMOGRÀFICS
ESPERANÇA DE VIDA I SALUT DE LA POBLACIÓ
ENQUESTA DE CONDICIONS DE VIDA I HÀBITS DE LA POBLACIÓ
ESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓ PERSONAL DE LA RENDA
ESTADÍSTICA DE RISC A LA POBRESA
DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LA RENDA FAMILIAR A BARCELONA
ESTADÍSTICA DE DESPESA EN CONSUM DE LES LLARS
ESTADÍSTICA DE L’ÚS DEL TEMPS DE LA POBLACIÓ
ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ A LA GENT GRAN
ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
ESTADÍSTICA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS
ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A L’ADOLESCÈNCIA
ESTADÍSTICA D’AJUTS DE SUPORT A LES FAMÍLIES AMB INFANTS A CÀRREC
ESTADÍSTICA DE TÍTOLS DE FAMÍLIES NOMBROSES
ESTADÍSTICA DE L’ADOPCIÓ I L’ACOLLIMENT D’INFANTS
ESTADÍSTICA DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ
ESTADÍSTICA DE L’EDIFICACIÓ RESIDENCIAL
ESTADÍSTICA DE L’EDIFICACIÓ NO RESIDENCIAL
ESTADÍSTICA DE LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA
ESTADÍSTICA DE MOBILITZACIÓ DEL PARC DESOCUPAT
ESTADÍSTICA DE LA REHABILITACIÓ PROTEGIDA D’HABITATGES
ESTADÍSTICA DE L’OFERTA I EL PREU DE L’HABITATGE DE NOVA CONSTRUCCIÓ
ESTADÍSTICA DE L’OFERTA I EL PREU DE VENDA DE L’HABITATGE DE SEGONA MÀ
ESTADÍSTICA DEL SEGUIMENT DE LA CONJUNTURA IMMOBILIÀRIA
ESTADÍSTICA DEL LLOGUER D’HABITATGES
ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA D’HABITATGE SOCIAL
ESTADÍSTICA DELS AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER
ESTADÍSTICA DE LA LICITACIÓ OFICIAL D’OBRES
ESTADÍSTICA DEL MERCAT IMMOBILIARI DE SEGONA MÀ AL MUNICIPI DE BARCELONA
ESTADÍSTICA DEL CADASTRE DEL MUNICIPI DE BARCELONA
ENQUESTA DE SEGURETAT PÚBLICA
ESTADÍSTICA DE SEGURETAT CIUTADANA
ESTADÍSTICA DE SEGURETAT VIÀRIA
ESTADÍSTICA D’EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL
ESTADÍSTICA DE SERVEIS PENITENCIARIS, REHABILITACIÓ I MESURES PENALS
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07 05 01
07 06 01
07 07 01
07 08 01
07 09 01
07 10 01
07 11 01
08 01 01
08 02 01
08 03 01
08 05 02
08 05 03
08 05 04
08 05 05
08 05 06
08 05 07
08 05 08
08 05 10
08 06 01
08 06 02
08 06 03
08 07 02
08 08 02
08 08 03
08 08 04
08 09 01
08 09 02
08 10 01
08 12 01
09 01 01
09 02 01
09 03 01
09 04 01
09 05 01
09 06 01
09 07 01
09 07 02
09 07 03
09 08 01
09 08 02
09 09 03
09 10 01
09 10 02
09 11 01
09 13 01
09 14 01
09 14 02
09 14 03
09 14 04
10 05 01
10 06 01
10 07 01
10 08 01
10 09 01
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ALTERNATIVES
ESTADÍSTICA DE JUSTÍCIA JUVENIL
ESTADÍSTICA DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
ESTADÍSTICA DE FUNDACIONS I ASSOCIACIONS
ESTADÍSTICA DE RESULTATS ELECTORALS
ESTADÍSTICA ELECTORAL DEL MUNICIPI DE BARCELONA
ESTADÍSTICA D’ATENCIÓ A LA VÍCTIMA DEL DELICTE
ESTADÍSTICA DE MEDIACIONS EN L’ÀMBIT DEL DRET PRIVAT
ESTADÍSTICA DE POBLACIÓ ACTIVA
ESTADÍSTICA D’ESTRUCTURA SALARIAL
ESTADÍSTICA DE COSTOS LABORALS
ESTADÍSTICA D’EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ
ESTADÍSTICA DE VAGUES I TANCAMENTS PATRONALS
ESTADÍSTICA DE NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONS LABORALS COL·LECTIVES
ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONS LABORALS INDIVIDUALS
ESTADÍSTICA DE SINISTRALITAT LABORAL
ESTADÍSTICA DE LES EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL
ESTADÍSTICA DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL
ESTADÍSTICA DELS DEMANDANTS D’OCUPACIÓ I DE L’ATUR REGISTRAT
ESTADÍSTICA DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL
ESTADÍSTICA DE LES OFERTES DE TREBALL REGISTRADES
ESTADÍSTICA DE LES ESCOLES I CENTRES DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA
ESTADÍSTICA DE CREACIÓ D’EMPRESES A TRAVÉS DE LA XARXA I DEL PROGRAMA
INICIA
ESTADÍSTICA DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA
ESTADÍSTICA DEL SUPORT A COOPERATIVES I SOCIETATS LABORALS
ESTADÍSTICA DE SOCIETATS COOPERATIVES
ESTADÍSTICA DE SOCIETATS LABORALS
ESTADÍSTICA DE L’OCUPACIÓ ASSALARIADA I AUTÒNOMA
ESTADÍSTICA DEL MERCAT DE TREBALL DEL MUNICIPI DE BARCELONA
ENQUESTA DE SALUT DE LA POBLACIÓ
ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT
ESTADÍSTICA DE MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA
ESTADÍSTICA DEL CONJUNT MÍNIM BÀSIC DE DADES D’ALTA HOSPITALÀRIA
ESTADÍSTICA D’ESTABLIMENTS SANITARIS EN RÈGIM D’INTERNAT
ESTADÍSTICA DE CENTRES I SERVEIS SANITARIS
ESTADÍSTICA DE LA MORBIDITAT PEL VIH/ITS
ESTADÍSTICA DEL MONITORATGE DE LES CONDUCTES, PREVALENÇA I INCIDÈNCIA
SOBRE EL VIH/ITS
ESTADÍSTICA DEL MONITORATGE CLÍNIC, DIAGNÒSTIC I TERAPÈUTIC DEL VIH I LES
ITS
ESTADÍSTICA DE REPRODUCCIÓ HUMANA ASSISTIDA
ESTADÍSTICA D’INTERRUPCIONS VOLUNTÀRIES D’EMBARÀS
ESTADÍSTICA D’INCIDÈNCIA DEL CÀNCER DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA
ESTADÍSTICA DE TRASPLANTAMENTS
ESTADÍSTICA DE MALALTS RENALS
ESTADÍSTICA DE FARMÀCIA
ESTADÍSTICA DE PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS
ESTADÍSTICA DE LA MORBIDITAT DEL MUNICIPI DE BARCELONA
ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT DEL MUNICIPI DE BARCELONA
ESTADÍSTICA SOBRE LA TUBERCULOSI A BARCELONA
ESTADÍSTICA SOBRE LA SIDA I INFECCIÓ PEL VIH A BARCELONA
ESTADÍSTICA DELS CENTRES, ALUMNES I PROFESSORS D’EDUCACIÓ NO
UNIVERSITÀRIA
ESTADÍSTICA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA
SÈRIES ESTADÍSTIQUES EDUCATIVES
INDICADORS ESTADÍSTICS DE L’ENSENYAMENT
ESTADÍSTICA DE L’ENSENYAMENT UNIVERSITARI

10 11 01
10 12 01
10 14 01
10 15 01
10 16 01
10 18 01
10 24 01
10 26 01
10 27 01
10 28 01
11 01 01
11 04 01
11 04 02
11 06 01
12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 02 01
12 02 02
12 03 01
12 03 02
12 03 03
12 04 01
12 04 02
12 05 01
12 06 01
12 07 01
12 07 02
12 09 01
12 10 01
12 11 01
12 13 01
12 14 01
12 17 01
12 18 01
12 19 01
12 21 01
12 22 01
12 23 01
12 24 01
12 28 01
12 28 02
12 29 01
13 01 01
13 01 02
13 01 03
13 02 01
13 02 02
13 02 03
13 03 01
13 04 02
13 05 01
13 08 01
14 01 01

ESTADÍSTICA DE BIBLIOTEQUES
ESTADÍSTICA D’ARXIUS
ESTADÍSTICA DE MUSEUS I COL·LECCIONS
ESTADÍSTICA DE CINEMA
ESTADÍSTICA D’ARTS ESCÈNIQUES
ESTADÍSTICA DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
ESTADÍSTICA DE L’ESPORT
ESTADÍSTICA DEL JOC
ESTADÍSTICA DEL TERCER SECTOR CULTURAL
ESTADÍSTICA DEL FINANÇAMENT I LA DESPESA DE L’ENSENYAMENT PRIVAT
INDICADORS SOCIALS TERRITORIALS
SISTEMA D’INDICADORS SOBRE LA JOVENTUT
ENQUESTA DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA
SISTEMA D’INDICADORS SOBRE DISCAPACITAT I OCUPACIÓ
ESTADÍSTICA DE RESIDUS INDUSTRIALS DECLARATS
ESTADÍSTICA DE RESIDUS MUNICIPALS
ESTADÍSTICA DE GESTORS DE RESIDUS INDUSTRIALS I DE LA CONSTRUCCIÓ
ESTADÍSTICA DE TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS URBANES
ESTADÍSTICA SOBRE LES ENTITATS SUBMINISTRADORES D’AIGUA PER AL CONSUM
HUMÀ
ESTADÍSTICA DE SUPERFÍCIES I D’ESPAIS NATURALS PROTEGITS
SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL I ETIQUETATGE ECOLÒGIC
ESTADÍSTICA SOBRE DECLARACIONS D’IMPACTE AMBIENTAL
ESTADÍSTICA DE QUALITAT DE L’AIRE
ÍNDEX DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
INDICADORS DE LA QUALITAT SANITÀRIA DE LES AIGÜES DE BANY A LA TEMPORADA
D’ESTIU
ESTADÍSTICA D’ACTIVITATS EXTRACTIVES
ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I PRODUCCIONS FORESTALS
ESTADÍSTICA DE ROMPUDES FORESTALS
ESTADÍSTICA DE LES ESPÈCIES AMENAÇADES
ESTADÍSTICA DE DADES METEOROLÒGIQUES
ESTADÍSTICA HIDROGRÀFICA
ESTADÍSTICA DE L’EVOLUCIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC I LES QUALIFICACIONS
URBANÍSTIQUES DEL SÒL
ESTADÍSTICA DEL PLANEJAMENT GENERAL VIGENT
ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT FERROVIARI
ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT AERI
ESTADÍSTICA DEL TRÀNSIT MARÍTIM ALS PORTS
ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS PER CARRETERA
ESTADÍSTICA DE LA XARXA VIÀRIA
ESTADÍSTICA DE TRÀNSIT DE LA XARXA DE CARRETERES
ESTADÍSTICA DE LES AUTORITZACIONS DEL TRANSPORT
INDICADORS DE MOBILITAT
ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU A LA REGIÓ METROPOLITANA
DE BARCELONA
ESTADÍSTICA DEL PARC DE VEHICLES DEL MUNICIPI DE BARCELONA
TAULA INPUT-OUTPUT 2011
ESTADÍSTICA D’IMPACTES ECONÒMICS
ESTADÍSTICA DE CONSUMS INTERMEDIS
COMPTES ECONÒMICS ANUALS (OFERTA)
COMPTES ECONÒMICS ANUALS (DEMANDA)
COMPTES ECONÒMICS ANUALS (RENDES)
AVANÇ DE COMPTES ECONÒMICS ANUALS
MACROMAGNITUDS TERRITORIALS: RENDA FAMILIAR DISPONIBLE COMARCAL I
MUNICIPAL
COMPTABILITAT TRIMESTRAL
PREVISIONS MACROECONÒMIQUES
ESTADÍSTICA INDUSTRIAL D’EMPRESES
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14 02 01
14 03 01
14 05 01
14 06 01
14 07 01
14 08 01
14 09 01
14 11 01
14 12 01
14 13 01
14 14 01
14 15 01
14 17 01
14 18 01
14 19 01
14 20 01
14 20 02
14 20 03
14 20 04
14 20 05
14 20 06
14 20 07
14 21 01
14 22 01
14 23 02
14 23 03
14 25 02
15 01 01
15 01 02
15 02 01
15 03 01
15 04 01
15 05 01
15 06 01
15 07 01
15 08 01
15 08 02
15 09 01
15 09 02
15 10 01
16 01 02
16 01 03
16 01 04
16 01 05
16 01 06
16 02 01
16 02 02
16 02 03
16 02 04
16 02 05
17 01 01
17 01 02
17 02 01
17 03 01
18 01 01
18 02 01
20

ESTADÍSTICA D’EMPRESES DEL COMERÇ
ESTADÍSTICA D’EMPRESES TURÍSTIQUES
ESTADÍSTICA D’EMPRESES DEL TRANSPORT
ESTADÍSTICA DE SERVEIS A LES EMPRESES
COMPTES ECONÒMICS DEL SECTOR AGRARI
ESTADÍSTICA DE L’AUDIOVISUAL
CENS AGRARI 2009
ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I PRODUCCIONS AGRÍCOLES
ESTADÍSTICA DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
ESTADÍSTICA DE LA RAMADERIA
ESTADÍSTICA DE PREUS DE LA TERRA
ESTADÍSTICA DE PREUS AGRARIS
ESTADÍSTICA DE LES CAPTURES PESQUERES
ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE PRODUCTES
ESTADÍSTICA CONJUNTURAL DE LA INVERSIÓ INDUSTRIAL
BALANÇ ENERGÈTIC
ESTADÍSTICA D’ENERGIA ELÈCTRICA
ESTADÍSTICA DEL GAS NATURAL
ESTADÍSTICA DEL CARBÓ I DEL COC DE PETROLI
ESTADÍSTICA DEL PETROLI
ESTADÍSTICA DE LES ENERGIES RENOVABLES
ESTADÍSTICA MUNICIPAL I COMARCAL DEL CONSUM DE GAS NATURAL I D’ENERGIA
ELÈCTRICA
ESTADÍSTICA DEL CONSUM ENERGÈTIC DEL SECTOR INDUSTRIAL
ESTADÍSTICA DE QUALITAT DEL SERVEI ELÈCTRIC
ESTADÍSTICA DEL CRÈDIT PÚBLIC
ESTADÍSTICA DEL SECTOR DE LA MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES PRIVADES
ESTADÍSTICA DEL TURISME EN HOTELS A BARCELONA
ESTADÍSTICA DE LA RECAPTACIÓ DE TRIBUTS
ESTADÍSTICA DE LA RECAPTACIÓ LÍQUIDA DELS TRIBUTS
ESTADÍSTICA DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ESTADÍSTICA DE PRESSUPOSTOS I LIQUIDACIONS DELS ENS LOCALS
ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN EDUCACIÓ
ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN CULTURA
ESTADÍSTICA DE LA DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA
ESTADÍSTICA DE LES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT
ESTADÍSTICA RELATIVA AL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL
ESTADÍSTICA DE LES ACTUACIONS DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA
(PUOSC)
ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ
INDICADORS SOBRE OCUPACIÓ PÚBLICA
ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÙBLICA EN R+D I INNOVACIÓ
ESTADÍSTICA D’ESTABLIMENTS TURÍSTICS
ESTADÍSTICA DE L’ACTIVITAT HOTELERA
ESTADÍSTICA DE L’ACTIVITAT EN CÀMPINGS
ESTADÍSTICA DE L’ACTIVITAT EN TURISME RURAL
INDICADORS DE RENDIBILITAT DEL SECTOR HOTELER
ESTADÍSTICA DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA
ESTADÍSTICA DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA. AMPLIACIÓ DE
RESULTATS
ESTADÍSTICA DE LA DESPESA DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA
ESTADÍSTICA DELS VIATGES DELS CATALANS
ESTADÍSTICA DELS VIATGES A CATALUNYA DELS RESIDENTS A LA RESTA DE L’ESTAT
ESTADÍSTICA DEL COMERÇ AMB L’ESTRANGER
COMERÇ AMB L’ESTRANGER SEGONS CONTINGUT TECNOLÒGIC
CLIMA EXPORTADOR
INDICADORS DE POSICIÓ COMPETITIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL
ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL
ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS

18 03 01
18 03 02
18 03 03
18 03 04
18 06 01
18 06 02
18 06 03
18 07 01
18 07 02
18 08 01
18 08 02
18 08 03
18 08 04
18 09 01
18 10 01
19 01 01
19 02 01
19 03 01
19 05 02
20 01 01
20 02 01
20 02 02
20 03 01
21 01 01
21 02 02
21 03 01
22 01 01
22 01 02
22 02 03
22 02 04
22 02 05
22 02 06
22 02 08
22 03 01
22 04 01
22 04 02
22 05 02
22 05 03
22 06 01
23 01 01
23 02 01
23 03 01
23 03 02
23 03 03
24 01 01
25 01 01
25 02 01
25 03 01
26 01 01
26 02 01
26 02 02
26 03 01
27 01 01
27 01 03
27 01 04

INDICADORS CONJUNTURALS D’ACTIVITAT DEL SECTOR SERVEIS
INDICADOR CONJUNTURAL DE PRODUCCIÓ DEL SECTOR SERVEIS
ESTADÍSTICA CONJUNTURAL DEL COMERÇ AL DETALL
ÍNDEX DE VENDES EN GRANS SUPERFÍCIES
CLIMA EMPRESARIAL DE CATALUNYA
CLIMA EMPRESARIAL TERRITORIAL DE CATALUNYA
INDICADOR DE CONFIANÇA EMPRESARIAL
INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA
INDICADORS DE DEMOGRAFIA EMPRESARIAL
ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA ELÈCTRICA
ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE GAS NATURAL
ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE PETROLI
ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE CARBÓ I COC DE PETROLI
ESTADÍSTICA D’EXPECTATIVES INDUSTRIALS
ESTADÍSTICA DELS COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓ
COMPTES INTEGRATS DE LA PROTECCIÓ SOCIAL
ESTADÍSTICA DE LES PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS DE SOSTENIMENT DE LA
RENDA
ESTADÍSTICA SOBRE EL FINANÇAMENT I LA COMPRA DE SERVEIS DE LA GENERALITAT
AL SECTOR NO LUCRATIU
ESTADÍSTICA ECONÒMICA A ENTITATS NO LUCRATIVES DE SERVEIS SOCIALS
ESTADÍSTICA TIC A LES LLARS
ESTADÍSTICA TIC A LES EMPRESES
ESTADÍSTICA DEL SECTOR DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA
COMUNICACIÓ (TIC)
EQUIPAMENT I USOS DE TIC ALS CENTRES EDUCATIUS
ESTADÍSTICA DE PERSONAL D’R+D
ESTADÍSTICA DE FINANÇAMENT I DESPESA EN R+D
ESTADÍSTICA DE LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
ELABORACIÓ I SEGUIMENT DE PROGRAMES ANUALS D’ACTUACIÓ ESTADÍSTICA
ASSISTÈNCIA TÈCNICA ESTADÍSTICA A LA PRODUCCIÓ I LA DIFUSIÓ ESTADÍSTICA
CLASSIFICACIÓ CATALANA DE PRODUCTES PER ACTIVITATS
CLASSIFICACIÓ CATALANA D’OCUPACIONS
CLASSIFICACIÓ CATALANA D’EDUCACIÓ
ADAPTACIÓ D’ALTRES CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES
CODIFICACIÓ AUTOMÀTICA
REGISTRE DE FITXERS ESTADÍSTICS
FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL EN ESTADÍSTICA
COOPERACIÓ EDUCATIVA EN ESTADÍSTICA
PERFECCIONAMENT DE MÈTODES DE FUSIÓ DE DADES I D’ESTIMACIÓ D’ÀREES
PETITES
MÈTODES DE CONTROL DE LA REVELACIÓ ESTADÍSTICA
IDENTIFICADORS TERRITORIALS DEL MUNICIPI DE BARCELONA
REGISTRE DE POBLACIÓ DE CATALUNYA
DIRECTORI D’HABITATGES PRINCIPALS
DIRECTORI D’EMPRESES I ESTABLIMENTS
ESTADÍSTICA D’EMPRESES I ESTABLIMENTS
DIRECTORI DE MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL VOLUNTÀRIA
GEOREFERENCIACIÓ DEL SECCIONAT MUNICIPAL
EL WEB DE L’IDESCAT
EL WEB EDUCATIU
BIBLIOTECA DE L’IDESCAT
ANUARI ESTADÍSTIC DE CATALUNYA
SISTEMA D’INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA
SISTEMA D’INDICADORS D’ESTRUCTURA ECONÒMICA
SISTEMA D’INDICADORS DE L’ESTADÍSTICA COMUNITÀRIA
ANUARI ESTADÍSTIC DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
ANUARI ESTADÍSTIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA
ANUARI ESTADÍSTIC DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
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27 01 05
27 01 06
27 01 07
27 01 08
27 01 09
27 03 01
28 01 01
28 02 01
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ANUARI ESTADÍSTIC DE TERRASSA
ANUARI ESTADÍSTIC DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
ANUARI ESTADÍSTIC DE SANT BOI DE LLOBREGAT
ANUARI ESTADÍSTIC DE VILADECANS
ANUARI ESTADÍSTIC COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT
SISTEMA D’INDICADORS DELS MUNICIPIS I COMARQUES
REVISTA SORT (“STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS”)
PROMOCIÓ DE LA PRODUCCIÓ I L’ANÀLISI ESTADÍSTICA

CENSOS DE POBLACIÓ I HABITATGES
Codi: 01 01 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Seguiment de la fase de tancament de l'operació de recollida de les dades censals i codiﬁcació dels
rebutjos de les respostes literals corresponents als camps geogràﬁcs, així com els corresponents a
l'ocupació i activitat de l'empresa on es treballa. Atès que els ﬁtxers de dades provinents dels censos
disposaran d'informació geocodiﬁcada, es duran a terme les actuacions necessàries per poder tractar
estadísticament aquesta informació i fer-ne la difusió corresponent d'acord amb les característiques
de la mostra lliurada. Així mateix, es farà també el projecte tècnic i les tasques necessàries per tal de
poder fer operacions de reentrevista al llarg de l'any 2013 si així ho permet el Programa anual
d'actuació estadística.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: decennal

Variables principals a investigar: estructura de la població, estructura familiar, migracions i
habitatge
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i municipis a determinar
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2013
Cost directe estimat: 107.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: CENSOS DE POBLACIÓ I HABITATGES
Objectiu de l'activitat: obtenció de les dades sobre l'estructura, la naturalesa, l'activitat, els estudis i l'estructura familiar de
la població, i també sobre les característiques dels habitatges.
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CENSOS DE POBLACIÓ I HABITATGES
Codi: 01 01 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els resultats publicats el 2012 proporcionen les característiques dʼedat i sexe, nacionalitat i lloc de
naixement de la població a partir de lʼexplotació del fitxer intercensal.
Referència temporal de les dades: 2011 (1 de novembre)
Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, comarques, municipis
Resultats publicats:
Població censal per sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement (Internet)

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=6&V0=3&V1=0&MN=1&V3=865&PARENT=1&CTX=B#FROM

Pàgina monogràfica dels Censos de població i habitatges
http://www.idescat.cat/cat/poblacio/censos.html

Pàgina monogràfica dels Censos de població i habitatges 2011
http://www.idescat.cat/cat/poblacio/censos2011/

Observacions:
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ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ
Codi: 01 03 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Explotació anual de l'arxiu estadístic del Padró continu de població per tal d'obtenir els recomptes de
població així com la seva distribució per sexe i edat.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: efectius, sexe, edat i generació
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal i secció censal

Referència temporal dels resultats: recomptes del 2012, estructura del 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: recomptes 4t trimestre del 2012, estructura 1r trimestre del
2013
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA I NATURALESA DE LA POBLACIÓ
Objectiu de l'activitat: obtenció de les característiques de distribució de la població segons el sexe i l'edat, i per
generacions, i també segons el lloc de naixement i la nacionalitat.
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ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ
Codi: 01 03 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els resultats proporcionen les característiques dʼedat i sexe de la població de Catalunya, a partir de
lʼexplotació dels padrons municipals dʼhabitants de Catalunya.
Referència temporal de les dades: 2011 (1 de gener)
Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, comarques i municipis
Resultats publicats:
Població segons sexe i edat i per generacions (Internet)

http://www.idescat.cat/territ/basicterr?TC=6&V0=NC&V1=NC&MN=1&V3=669&PARENT=1&CTX=B

Observacions:
Les dades corresponents a districtes i seccions censals es poden demanar a través del Sistema
dʼatenció de demandes de la pàgina web de lʼIdescat.
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ESTADÍSTICA DE NATURALESA DE LA POBLACIÓ
Codi: 01 03 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Explotació anual de l'arxiu estadístic del Padró continu de població segons les dades de naturalesa,
lloc de naixement i nacionalitat.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: lloc de naixement i nacionalitat
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal i secció censal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA I NATURALESA DE LA POBLACIÓ
Objectiu de l'activitat: obtenció de les característiques de distribució de la població segons el sexe i l'edat, i per
generacions, i també segons el lloc de naixement i la nacionalitat.

PAAE 201227

ESTADÍSTICA DE NATURALESA DE LA POBLACIÓ
Codi: 01 03 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els resultats proporcionen les característiques de la població de Catalunya segons lloc de naixement
i nacionalitat a partir de lʼexplotació dels padrons municipals dʼhabitants de Catalunya.
Referència temporal de les dades: 2011 (1 de gener)
Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, comarques i municipis
Resultats publicats:
Població per lloc de naixement (Internet)

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=6&V0=NC&V1=NC&MN=1&&V3=673&PARENT=1&CTX=B#FROM

Població per nacionalitat (Internet)

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=6&V0=NC&V1=NC&MN=1&&V3=864&PARENT=1&CTX=B#FROM

Observacions:
Les dades corresponents a districtes i seccions censals es poden demanar a través del Sistema
dʼatenció de demandes de la pàgina web de lʼIdescat.

PAAE 2012

28

ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA
Codi: 01 04 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Actualització de les característiques demogràﬁques bàsiques de les persones estrangeres amb
comparacions en el temps i el territori per a l'any 2011. Les dades es presenten per municipis i per
districtes en els municipis de 50.000 habitants i més.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: sexe, edat, nacionalitat i lloc de residència
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: 7.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA
Objectiu de l'activitat: actualització anual del nombre i les característiques dels estrangers que viuen a Catalunya segons
el sexe, l'edat i la nacionalitat, amb comparacions entre els diversos anys i territoris.

PAAE 201229

ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA
Codi: 01 04 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els resultats proporcionen les característiques dels estrangers residents a Catalunya segons les
seves característiques demogràfiques bàsiques i els països de procedència, a partir de lʼexplotació
dels padrons municipals dʼhabitants de Catalunya.
Referència temporal de les dades: 2011 (1 de gener)
Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, comarques, municipis i
districtes per als municipis de 45.000 habitants i més
Resultats publicats:
Població estrangera (Internet)

http://www.idescat.cat/poblacioestrangera

Observacions:
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CENS DE CATALANS RESIDENTS A L'ESTRANGER
Codi: 01 05 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Explotació de l'arxiu inicial del Padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE) amb la darrera
inscripció padronal en un municipi de Catalunya i segons les característiques de lloc de residència,
sexe, edat i lloc de naixement. Presentació de tota la informació en base de dades per tal de facilitar
la comparació conceptual i territorial.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: sexe, edat, lloc de naixement i país de residència
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: 8.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: CENS DE CATALANS RESIDENTS A L'ESTRANGER
Objectiu de l'activitat: obtenció del nombre i les característiques bàsiques dels catalans residents a l'estranger.

PAAE 201231

CENS DE CATALANS RESIDENTS A L'ESTRANGER
Codi: 01 05 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Tabulacions del nombre i les característiques demogràfiques bàsiques dels catalans residents a
l'estranger. Aquestes característiques són: darrer municipi d'inscripció a Catalunya, país de
residència, sexe, edat i lloc de naixement.
Referència temporal de les dades: 2012 (1 de gener)
Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, comarques i municipis
Resultats publicats:
Cens de catalans residents a lʼestranger (Internet)

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=6&V0=3&V1=3&MN=1&V3=3696&PARENT=1&CTX=B#FROM

Observacions:
La informació disponible és el resultat de lʼexplotació de l'arxiu INE del Padró dʼespanyols residents a
lʼestranger (PERE) amb la darrera inscripció padronal a qualsevol municipi de Catalunya. La creació
d'aquest fitxer el regula la Llei 4/1996 de 10 de gener, de bases de règim local.
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ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA I NATURALESA DE LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE
BARCELONA
Codi: 01 06 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Elaboració de les taules estadístiques resultants de l'explotació del Padró continu de població del
municipi de Barcelona.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: Població per edat, sexe, lloc de naixement, nacionalitat, població
que viu sola.
Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 12.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ I LES LLARS DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques de la població i les llars del municipi de Barcelona.
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ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA I NATURALESA DE LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE
BARCELONA
Codi: 01 06 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Taules estadístiques corresponents a la lectura del Padró municipal d'habitants a 30 de juny del
2012: sexe, edat, lloc de naixement, nacionalitat, ocupació mitjana de les llars, titulació acadèmica i
població que viu sola.
Referència temporal de les dades: 30 de juny del 2012
Desagregació territorial: districtes, barris, àrees estadístiques bàsiques i seccions censals
Resultats publicats:
Característiques de la població de Barcelona segons el Padró municipal Juny 2012 (Internet)
http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/tpob/pad/pad12/index.htm

Informes estadístics. Característiques de la població de Barcelona segons el Padró municipal. Juny
2012 (Internet i publicació impresa)
http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/inf/lecpadro/lec12/pdf12/lec2012.pdf

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Informes estadístics. Característiques de la població de Barcelona segons el Padró municipal. Juny
2012
http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/a07432012.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Codi: 01 06 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Elaboració de les taules estadístiques de la població estrangera per nacionalitats resultants de
l'explotació del Padró continu de població del municipi de Barcelona, i recopilació d'altres dades
estadístiques signiﬁcatives.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: població estrangera per edat, sexe i nacionalitat
Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: inframunicipal
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: 12.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ I LES LLARS DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques de la població i les llars del municipi de Barcelona.
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ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Codi: 01 06 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Explotació estadística anual sobre la població estrangera a Barcelona, sota la variable nacionalitat i
amb altres variables com: edat, sexe, lloc de naixement o titulació acadèmica.
Referència temporal de les dades: 1 de gener del 2012
Desagregació territorial: districtes, barris, àrees estadístiques bàsiques i seccions censals
Resultats publicats:
La població estrangera a Barcelona a 1 de gener del 2012 (Internet i publicació impresa)
http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/inf/pobest/pobest12/pobest12.pdf

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
La població estrangera a Barcelona a 1 de gener del 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/a06402012.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE LES LLARS DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Codi: 01 06 03

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Elaboració de les taules estadístiques resultants de l'explotació del Padró continu de població del
municipi de Barcelona per al coneixement de l'estructura i tipus de llars.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: Característiques de les llars, tipologia, característiques de les
persones a les llars: llars segons nombre de persones, grups d'edat, sexe i nacionalitat.
Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: inframunicipal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2012
Cost directe estimat: 12.300 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ I LES LLARS DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques de la població i les llars del municipi de Barcelona.
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ESTADÍSTICA DE LES LLARS DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Codi: 01 06 03
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Taules de lʼexplotació del Padró continu de Barcelona per al coneixement de lʼestructura i tipus de
llars. Característiques de les llars, tipologia, característiques de les persones a les llars, llars segons
nombre de persones, grups dʼedat, sexe i nacionalitat.
Referència temporal de les dades: juny del 2012
Desagregació territorial: districtes, barris, àrees estadístiques bàsiques i seccions censals
Resultats publicats:
Característiques de les llars de Barcelona segons el Padró municipal. Juny 2012 (Internet)
http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/tpob/llars/a2012/index.htm

Informes estadístics. Característiques de les llars de Barcelona segons el Padró municipal. Juny
2012 (Internet, publicació impresa)
http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/inf/llars/a2012/llars2012.pdf

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Informes estadístics. Característiques de les llars de Barcelona segons el Padró municipal. Juny
2012
http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/a07492012.pdf

Observacions:

PAAE 2012

38

ESTADÍSTICA DE NAIXEMENTS I MATRIMONIS
Codi: 02 01 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Explotació dels arxius de parts i matrimonis i de les seves principals característiques demogràﬁques,
posant en funcionament el nou programari de gestió compartint-ne amb l'INE l'aplicació, així com
l'explotació del nom dels nadons enregistrats en els registres civils per tal d'elaborar un rànquing de
freqüències segons el sexe dels infants per l'àmbit territorial ﬁns al nivell comarcal.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nascuts vius: sexe, edat, lloc de residència, pes, edat de la mare,
nacionalitat, maturitat i normalitat, ocupació i nivell d'instrucció. Matrimonis: sexe, edat, lloc de
residència, tipus de matrimoni i nacionalitat.
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 135.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ
Objectiu de l'activitat: explotació de les butlletes estadístiques recollides sobre parts, nascuts vius, morts fetals tardanes,
matrimonis, divorcis i separacions i defuncions i de llurs característiques demogràﬁques principals.

PAAE 201239

ESTADÍSTICA DE NAIXEMENTS I MATRIMONIS
Codi: 02 01 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Tabulacions del nombre i les característiques demogràfiques bàsiques dels parts, morts fetals
tardanes, naixements i matrimonis de residents a Catalunya.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, comarques i municipis
Resultats publicats:
Moviment natural (Internet)

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=6&V0=3&V1=3&MN=1&&V3=31&PARENT=1&CTX=B#FROM

Estadística demogràfica. Moviment natural de la població 2011. Dades comarcals i municipals.
Institut dʼEstadística de Catalunya, desembre del 2012 (publicació impresa i Internet)
http://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/mnp2011.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE DIVORCIS, SEPARACIONS I NUL·LITATS
Codi: 02 01 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Explotació estadística de l'arxiu de divorcis, separacions i nul·litats procedents de les butlletes de
sentències d'aquests actes dictats pels òrgans judicials. S'avançarà amb l'ampliació de la
desagregació territorial d'aquestes estadístiques.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: sexe, edat, estat civil, demandant, any de celebració, durada del
matrimoni.
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012
Cost directe estimat: 13.100 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ
Objectiu de l'activitat: explotació de les butlletes estadístiques recollides sobre parts, nascuts vius, morts fetals tardanes,
matrimonis, divorcis i separacions i defuncions i de llurs característiques demogràﬁques principals.
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ESTADÍSTICA DE DIVORCIS, SEPARACIONS I NUL·LITATS
Codi: 02 01 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els resultats proporcionen el nombre i les característiques bàsiques de les separacions, divorcis i
nul·litats matrimonials dels residents a Catalunya.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya i províncies
Resultats publicats:
Nul·litats, separacions i divorcis (Internet)

http://wwwbeta.idescat.local/territ/BasicTerr?TC=6&V0=3&V1=3&MN=1&V3=1746&PARENT=1&CTX=B#FRO
M

Observacions:
Lʼelevada inexhaustivitat de la recollida de la informació a través del Ministeri de Justícia condiciona
lʼexplotació dels resultats per sota del nivell provincial.
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ESTADÍSTICA DE MOVIMENTS MIGRATORIS
Codi: 02 02 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Explotació de l'arxiu de variacions residencials i dels ﬂuxos migratoris interns de Catalunya, resta de
l'Estat i de l'estranger, continuant els treballs d'ampliació de les tabulacions i desagregació de la
informació.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: origen, destí, sexe, edat, lloc de naixement i nacionalitat.
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012
Cost directe estimat: 21.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE VARIACIONS RESIDENCIALS
Objectiu de l'activitat: obtenir l'estadística dels ﬂuxos migratoris dels moviments interns de Catalunya i els corresponents a
la resta de l'Estat i a l'estranger.
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ESTADÍSTICA DE MOVIMENTS MIGRATORIS
Codi: 02 02 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Tabulacions del nombre i les característiques demogràfiques bàsiques dels moviments migratoris,
tant immigració com emigració, interna i externa, que han tingut lloc a Catalunya. Les estadístiques
de migracions incorporen noves tabulacions sobre les migracions internes a Catalunya que permeten
lʼanàlisi dels moviments migratoris segons la nacionalitat, el lloc de naixement, lʼestructura per edat i
sexe, el mes dʼocurrència i la direcció dels fluxos. Aquesta nova informació està disponible a partir de
lʼany 2005 i es presenta per a Catalunya, províncies i àmbits del Pla territorial.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, comarques i municipis
Resultats publicats:
Moviment migratori (Internet)

http://www.idescat.cat/territ/basicterr?V3=32&TC=6&PARENT=1&V0=NC&V1=NC

Estadística demogràfica. Moviments migratoris 2011. Dades comarcals i municipals. Institut
dʼEstadística de Catalunya, octubre del 2012 (publicació impresa i Internet)
http://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/mm11.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE
BARCELONA
Codi: 02 04 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Elaboració de l'estadística del moviment natural de la ciutat de Barcelona, a partir del tractament
estadístic de les variables contingudes en les butlletes estadístiques de naixement i defunció.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: naixements, defuncions, taxes de natalitat i mortalitat
Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: inframunicipal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012
Cost directe estimat: 7.100 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE FLUXOS DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques del moviment natural de la població i dels ﬂuxos migratoris de la ciutat
de Barcelona.
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ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE
BARCELONA
Codi: 02 04 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Taules estadístiques corresponents a l'explotació del moviment demogràfic de Barcelona amb les
variables naixements i defuncions.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: districtes, barris, àrees estadístiques bàsiques i seccions censals
Resultats publicats:
El moviment demogràfic de Barcelona 2011 (Internet)

http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/tdemo/index.htm

Informes estadístics. El moviment demogràfic de Barcelona 2011 (Internet i publicació impresa)
http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/inf/dem/dem11/dem11.pdf

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Informes estadístics. El moviment demogràfic de Barcelona 2011

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/a06552011.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT MIGRATORI DE LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE
BARCELONA
Codi: 02 04 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Obtenció de l'estadística dels ﬂuxos de migracions internes de la ciutat de Barcelona, així com els
moviments amb la resta de Catalunya i amb la resta de l'Estat i l'estranger, a partir dels moviments
d'altes i baixes en el Padró municipal d'habitants i de les inclusions per omissió.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: immigrants, emigrants i altes i baixes per omissió al padró
Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: inframunicipal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012
Cost directe estimat: 7.100 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE FLUXOS DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques del moviment natural de la població i dels ﬂuxos migratoris de la ciutat
de Barcelona.
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ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT MIGRATORI DE LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE
BARCELONA
Codi: 02 04 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Taules estadístiques corresponents a l'explotació del moviment demogràfic de Barcelona; amb les
variables immigrants, emigrants i canvis de domicili.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: districtes, barris, àrees estadístiques bàsiques i seccions censals
Resultats publicats:
El moviment demogràfic de Barcelona 2011 (Internet)

http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/tdemo/index.htm

Informes estadístics. El moviment demogràfic de Barcelona 2011 (Internet i publicació impresa)
http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/inf/dem/dem11/dem11.pdf

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Informes estadístics. El moviment demogràfic de Barcelona 2011

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/a06552011.pdf

Observacions:
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ESTIMACIONS DE POBLACIÓ
Codi: 03 01 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Obtenció de la distribució semestral de la població a partir de les dades d'estructura (sexe i edat) i de
ﬂuxos anuals de població (naixements i defuncions) que permetin el càlcul dels diferents indicadors
en els quals els efectius de població actuen com a denominadors. Les dades es presenten
desagregades per comarques i per municipis de 45.000 habitants i més. També s'obtindrà un avanç
de la xifra de població més recent a partir de les dades d'estructura (sexe i edat) i de la previsió dels
ﬂuxos anuals de població (naixements, defuncions i migracions) en espera de poder disposar de les
estimacions postcensals de població. L'objectiu principal de l'avanç de població és permetre el càlcul
dels diferents indicadors conjunturals en els quals els efectius de població actuen com a
denominadors. Les dades es presenten desagregades per comarques.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció
de document estadístic
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: sexe i edat
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, àmbits del Pla territorial, Catalunya i municipis de
45.000 habitants i més
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012 / 1r trimestre del 2013
Cost directe estimat: 26.300 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTIMACIONS DE POBLACIÓ
Objectiu de l'activitat: avaluació de la distribució semestral de la població postcensal de Catalunya per edat i sexe.
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ESTIMACIONS DE POBLACIÓ
Codi: 03 01 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les tabulacions de les Estimacions postcensals de població tenen com a finalitat proporcionar una
estimació estadística acurada dels efectius de població i sobre l'evolució anual de la població de
Catalunya i la seva distribució per sexe i edat.
Referència temporal de les dades: 2011 (1 de juliol i 31 de desembre)
Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, comarques i municipis de
45.000 habitants i més
Resultats publicats:
Estimació de població postcensal (Internet)

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?CTX=B&PARENT=1&V3=361&TC=6&V0=NC&V1=NC

Estadística demogràfica. Estimacions de població. Dades postcensals 2011. Institut dʼEstadística de
Catalunya, gener del 2013 (publicació impresa i Internet)
http://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/ep2011-dp.pdf

Observacions:
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ESTIMACIONS DE POBLACIÓ VINCULADA
Codi: 03 01 02

Tipus d'actuació: nova
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Estimació de la població que té relació amb el municipi per residència, ja sigui principal o secundària,
per treball, per estudis o per turisme, mesurada com a població vinculada total i com a població
vinculada equivalent a temps complet anual.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: persona física, empresa i establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: efectius de població, població equivalent a temps complet anual
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipis de 5.000 habitants i més i capitals de comarca
Referència temporal dels resultats: 2002-2010 i 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012: 2002-2010 i 4t trimestre del 2010:
2011
Cost directe estimat: 30.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTIMACIONS DE POBLACIÓ
Objectiu de l'activitat: avaluació de la distribució semestral de la població postcensal de Catalunya per edat i sexe.
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ESTIMACIONS DE POBLACIÓ VINCULADA
Codi: 03 01 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Lʼobjectiu general és la quantificació de les càrregues de població que suporten els municipis i les
comarques, i mesuren el nombre de persones en mitjana anual i en mitjana trimestral.
Referència temporal de les dades: 2002-2011
Desagregació territorial: comarques, municipis majors de 5.000 habitants i més, i capitals comarcals
Resultats publicats:
Estimacions de població estacional 2002-2011 (Internet)

http://www.idescat.cat/territ/basicterr?TC=6&V0=NC&V1=NC&MN=1&V3=5465&PARENT=1&CTX=B

Observacions:
El nom de lʼactuació estadística sʼha modificat en el Programa anual dʼactuació estadística del 2013 i
passa a denominar-se “Estimacions de població estacional”, de periodicitat anual.
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INDICADORS DEMOGRÀFICS
Codi: 04 02 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Actualització i ampliació conceptual d'un sistema d'indicadors d'estructura, fecunditat, mortalitat,
nupcialitat: creixement de la població i llars i famílies a partir de les dades de censos i padrons i el
moviment natural i migratori amb extensió als municipis de 45.000 habitants i més. Ampliació
conceptual dels indicadors de mortalitat.
Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic
Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: envelliment, dependència, distribució de la població, edats
mitjanes a la maternitat, mortalitat infantil, edats mitjanes al matrimoni, dimensió mitjana de les llars,
creixement natural i migratori i habitatge.
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: diversos

Referència temporal dels resultats: anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 16.100 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: INDICADORS DEMOGRÀFICS
Objectiu de l'activitat: obtenció d'un sistema d'indicadors d'estructura, fecunditat, mortalitat, nupcialitat i creixement de la
població, i també de les llars i de les famílies.
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INDICADORS DEMOGRÀFICS
Codi: 04 02 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
L'objectiu general és l'obtenció d'un conjunt d'indicadors que descriguin la població de Catalunya i
que permetin analitzar-ne l'evolució temporal. S'estudien els esdeveniments demogràfics següents:
fecunditat, mortalitat, nupcialitat i migració, així com l'estructura per edats.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, comarques i municipis de
45.000 habitants i més
Resultats publicats:
Indicadors dʼestructura de la població 2011 (Internet)

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=6&V0=3&V1=3&MN=1&V3=914&PARENT=1&CTX=B#FROM

Indicadors de moviment natural 2011 (Internet)

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=6&V0=3&V1=3&MN=1&V3=914&PARENT=1&CTX=B#FROM

Indicadors de creixement de la població 2011 (Internet)

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=6&V0=3&V1=3&MN=1&V3=914&PARENT=1&CTX=B#FROM

Indicadors de creixement intercensal de la població 2001-2011 (Internet)

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=6&V0=5&V1=08&MN=1&V3=5996&PARENT=1&CTX=B#FROM

Observacions:
Alguns indicadors de moviment natural no estan disponibles per als municipis de 45.000 habitants i
més per raons metodològiques.
La publicació dels primers resultats del Cens de població 2011 ha permès calcular els indicadors de
creixement intercensal 2001-2011.
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ESPERANÇA DE VIDA I SALUT DE LA POBLACIÓ
Codi: 04 02 02

Tipus d'actuació: nova
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Salut
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Els indicadors tradicionals de fecunditat i mortalitat procedents del Moviment natural de la població
(com ara indicador conjuntural de fecunditat, esperança de vida, mortalitat infantil, causes de
defunció) es presenten conjuntament amb els principals indicadors de salut de la població
procedents de l'Enquesta de salut que elabora el Departament de Salut (com ara les esperances de
vida en salut, estils de vida), amb l'objectiu de proporcionar un conjunt integrat de dades de
mortalitat/morbiditat. S'inclou l'estimació de les desigualtats de mortalitat segons nivell d'instrucció,
com a resultat de l'acarament entre les dades de defuncions i la informació del Cens de població.
Finalment s'inclou l'estimació de la població molt gran, incloent-hi la població de centenaris.
Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: persona física i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció
de document estadístic
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: Indicador Conjuntural de Fecunditat, edat al 1r naixement, %
prematurs, % parts múltiples, ús anticonceptius, IVE, esperança de vida, esperança de vida en salut,
desigualtats de mortalitat per nivell d'instrucció, causes de mort, població centenària.
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 50.600 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: INDICADORS DEMOGRÀFICS
Objectiu de l'activitat: obtenció d'un sistema d'indicadors d'estructura, fecunditat, mortalitat, nupcialitat i creixement de la
població, i també de les llars i de les famílies.
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ESPERANÇA DE VIDA I SALUT DE LA POBLACIÓ
Codi: 04 02 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
L'objectiu general és l'obtenció d'un conjunt d'indicadors de mortalitat, que comprèn la taula de vida
(TV) i la taxa de mortalitat estandarditzada per edats (TME) en l'àmbit territorial.
Sʼha publicat, en col·laboració amb el Departament de Salut, la sèrie "Taules de vida de la població
de Catalunya 1983-1998". Aquestes dades s'afegeixen a les taules de vida més recents, del període
1999-2010, ja publicades anteriorment pel Departament de Salut. En aquesta publicació es
proporciona la sèrie temporal 1983-2010 de l'esperança de vida, en néixer i als 65 anys, així com la
taula vida abreujada per províncies i Catalunya. La taula de vida completa sʼofereix per al total de
població de Catalunya, pel període comprès entre els anys 1983 i 1998.
Referència temporal de les dades: 1988-2008 (TM) i 1983-2008 (TV)
Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, comarques i municipis de
45.000 habitants i més (TME); Catalunya i províncies (TV)
Resultats publicats:
Pàgina monogràfica: Taula de vida i indicadors de mortalitat: (Internet)
http://www.idescat.cat/cat/poblacio/tvida/

Taxa de mortalitat estandarditzada (Internet)

http://www.idescat.cat/territ/basicterr?TC=6&V0=3&V1=3&MN=1&V3=5533&PARENT=1&CTX=B

Taula de vida de la població de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=tvida

Observacions:
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ENQUESTA DE CONDICIONS DE VIDA I HÀBITS DE LA POBLACIÓ
Codi: 05 01 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut d'Estudis Regionals i
Metropolitans de Barcelona
Organismes col·laboradors: Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona

Ressenya de l'actuació:
Tractament estadístic, explotació i difusió de la informació estadística relativa a l'edició de l'Enquesta
de condicions de vida i hàbits de la població 2010-2011 des de la perspectiva transversal.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial
Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: ingressos i renda, treball i activitat, educació, habitatge i entorn
residencial, relacions socials i salut.
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut d'Estudis Regionals i
Metropolitans de Barcelona
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: àmbits del Pla territorial i municipi de Barcelona
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012
Cost directe estimat: 630.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE CONDICIONS DE VIDA
Objectiu de l'activitat: coneixement de les condicions de vida i els hàbits de la població de Catalunya des de les
perspectives transversal i longitudinal, i també la seva distribució territorial.
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ENQUESTA DE CONDICIONS DE VIDA I HÀBITS DE LA POBLACIÓ
Codi: 05 01 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Sʼha elaborat el tractament estadístic, l'explotació i la difusió de la informació estadística relativa a la
segona edició de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població corresponent a lʼany 2011
des de la perspectiva transversal. Les principals variables explotades són les relatives als ingressos i
la renda de la llar, el treball i lʼactivitat econòmica, educació, habitatge i entorn residencial, relacions
socials i salut. La informació es difon tant des de la pàgina web de lʼIdescat com la corresponent a
lʼInstitut dʼEstudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya, àmbits territorials, Barcelona ciutat, províncies, i àrea
metropolitana de Barcelona.
Resultats publicats:
Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (Internet)
http://www.idescat.cat/cat/societat/qualitat/ecvhp.html

IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (Internet)
http://www.enquestadecondicionsdevida.cat/

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓ PERSONAL DE LA RENDA
Codi: 05 02 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Explotació especíﬁca per a Catalunya de l'Enquesta de condicions de vida d'àmbit estatal per tal
d'obtenir periòdicament informació estadística sobre la distribució de la renda entre la població.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: ingressos i indicadors de distribució de la renda
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 15.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓ PERSONAL DE LA RENDA
Objectiu de l'activitat: coneixement del nivell i la distribució personal de la renda de les llars de Catalunya, i també del
dimensionament i les característiques de la població en risc de pobresa.
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ESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓ PERSONAL DE LA RENDA
Codi: 05 02 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Sʼha dut a terme lʼexplotació específica per a Catalunya de lʼEnquesta de condicions de vida dʼàmbit
estatal. Les variables incloses en lʼexplotació específica són relatives a les llars classificades segons
trams dʼingressos anuals, dificultats per arribar a fi de mes, entre dʼaltres, les rendes mitjanes per llar,
persona i unitat de consum, així com indicadors sintètics de distribució personal de la renda.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa (Internet)
http://www.idescat.cat/cat/societat/qualitat/edrirp.html

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE RISC A LA POBRESA
Codi: 05 02 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Explotació especíﬁca per a Catalunya de l'Enquesta de condicions de vida d'àmbit estatal per tal
d'obtenir indicadors sobre la població en risc a la pobresa econòmica, la privació material i l'exclusió
social.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: llindar de pobresa, indicadors de risc i severitat de la pobresa,
així com caracterització sociodemogràﬁca de la població que viu sota el llindar de pobresa.
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 16.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓ PERSONAL DE LA RENDA
Objectiu de l'activitat: coneixement del nivell i la distribució personal de la renda de les llars de Catalunya, i també del
dimensionament i les característiques de la població en risc de pobresa.

PAAE 201261

ESTADÍSTICA DE RISC A LA POBRESA
Codi: 05 02 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Sʼha dut a terme lʼexplotació específica per a Catalunya de lʼEnquesta de condicions de vida dʼàmbit
estatal. Les variables incloses en lʼexplotació específica són relatives a lʼestabliment dʼun llindar de
risc a la pobresa a partir de la distribució de la renda en lʼàmbit català, indicadors sintètics,
composició i intensitat de risc a la pobresa. Per altra banda, també sʼhan actualitzat els indicadors de
privació de llars, i sʼha elaborat per primer cop la taxa de risc a la pobresa o lʼexclusió social.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa (Internet)
http://www.idescat.cat/cat/societat/qualitat/edrirp.html

Observacions:
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DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LA RENDA FAMILIAR A BARCELONA
Codi: 05 02 03

Tipus d'actuació: en desenvolupament
Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Elaboració d'un indicador per conèixer el nivell i l'estructura de la renda per als districtes i unitats
territorials menors dins de Barcelona. Estimació de la renda mitjana o capacitat econòmica dels
residents.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: Renda familiar disponible per càpita a Barcelona: evolució,
dispersió, distribució i concentració.
Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: inframunicipal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2012
Cost directe estimat: 12.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓ PERSONAL DE LA RENDA
Objectiu de l'activitat: coneixement del nivell i la distribució personal de la renda de les llars de Catalunya, i també del
dimensionament i les característiques de la població en risc de pobresa.

PAAE 201263

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LA RENDA FAMILIAR A BARCELONA
Codi: 05 02 03
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Estimació de la renda mitjana familiar disponible per càpita. Els resultats es presenten
sistemàticament indexats i per càpita, perquè més que disposar d'uns valors absoluts que mesurin la
renda mitjana de les persones o les famílies, es tracta de conèixer territorialment aquesta capacitat
econòmica i la posició relativa de cada unitat geogràfica en relació amb la resta de zones i amb la
mitjana de la ciutat.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: districtes i barris
Resultats publicats:
Distribució territorial de la renda familiar a Barcelona (Internet)

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/economia/renda/rdfamiliar/a2011/index.htm

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE DESPESA EN CONSUM DE LES LLARS
Codi: 05 03 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Explotació especíﬁca per a Catalunya de l'Enquesta de pressupostos familiars d'àmbit estatal per tal
d'obtenir periòdicament informació estadística sobre la despesa en consum de les famílies.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: despesa en consum, classiﬁcació en grups de despesa i situació
econòmica de les llars.
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 17.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL CONSUM FAMILIAR
Objectiu de l'activitat: coneixement del nivell i la distribució de la despesa en consum de les llars de Catalunya.

PAAE 201265

ESTADÍSTICA DE DESPESA EN CONSUM DE LES LLARS
Codi: 05 03 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Sʼha dut a terme lʼexplotació específica per a Catalunya de lʼEnquesta de pressupostos familiars
dʼàmbit estatal. Les variables incloses en lʼexplotació específica són les relatives a la despesa total i
mitjana anual de les llars, segons grups de despesa de la COICOP, considerades per les principals
variables d'encreuament sociodemogràfiques.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Estadística de despesa en consum de les llars (Internet)
http://www.idescat.cat/cat/societat/qualitat/edcl.html

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE L'ÚS DEL TEMPS DE LA POBLACIÓ
Codi: 05 05 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Tractament estadístic, explotació, difusió i anàlisi de les dades relatives a la segona edició de
l'Enquesta de l'ús del temps per part de la població catalana, que permeti conèixer periòdicament les
característiques de la seva distribució i proporcioni la informació adient per a noves investigacions
estadístiques, econòmiques i socials.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial
Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: participació, durada i horaris de les activitats diàries de vida
quotidiana
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: àmbits del Pla territorial, Catalunya i municipi de Barcelona
Referència temporal dels resultats: 2010-2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2011
Cost directe estimat: 30.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'ÚS DEL TEMPS PER LA POBLACIÓ
Objectiu de l'activitat: coneixement de l'ús i la distribució del temps per la població catalana.
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ESTADÍSTICA DE L'ÚS DEL TEMPS DE LA POBLACIÓ
Codi: 05 05 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Sʼha completat la difusió de les dades relatives a la segona edició de lʼEnquesta de lʼús del temps per
part de la població catalana, que permet conèixer periòdicament les característiques de la seva
distribució i proporciona la informació adient per a noves investigacions estadístiques, econòmiques i
socials.
D'altra banda sʼhan iniciat dues ampliacions de resultats: “El temps de treball remunerat i no
remunerat” i “El temps dʼús de noves tecnologies de la informació i la documentació”.
Referència temporal de les dades: 2010-2011
Desagregació territorial: Catalunya i àmbits territorials
Resultats publicats:
Estadística de l'ús del temps (Internet)

http://www.idescat.cat/cat/societat/qualitat/eut.html

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN
Codi: 05 06 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família
Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya

Ressenya de l'actuació:
Explotació estadística del registre d'entitats, serveis i establiments socials i dels documents
d'avaluació de plans i programes que permet conèixer, per tipus de ﬁnançament, titularitat i distribució
territorial, el nombre de places disponibles a Catalunya i la ràtio de places respecte a la població
més gran de 65 anys pel que fa a serveis diürns i residencials.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques i empreses públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció
de document estadístic
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: capacitat i ràtio places/població destinatària, tipus de
ﬁnançament, titularitat, distribució territorial.
Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 20.130 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN
Objectiu de l'activitat: explotació estadística a partir de dades administratives del Departament d'Acció Social i Ciutadania
sobre els diferents serveis i recursos socials que es destinen a les persones grans dependents, i també de les
característiques d'aquestes persones.

PAAE 201269

ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN
Codi: 05 06 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Aquesta estadística es publica en els apartats corresponents del Mapa de serveis socials de
Catalunya, on es presenten tabulacions de dades sobre places i serveis per a gent gran oferides en
serveis de centres de dia, residències, habitatges tutelats i centres sociosanitaris de llarga estada
segons la titularitat del centre i el tipus de finançament. La taxa de cobertura es calcula com a
percentatge de places de cada servei sobre la població de referència.
Així mateix, també es publiquen part dʼaquestes dades en lʼapartat corresponent a serveis socials i
protecció social de lʼAnuari estadístic de Catalunya que publica lʼIdescat.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: àmbits del Pla territorial i comarques
Resultats publicats:
Mapa de serveis socials 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.cb7c44c1c72cf6b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=846e50d41
d936310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=846e50d41d936310VgnVCM1000008d0c1e0aRCR
D&vgnextfmt=default

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=106

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB
DISCAPACITAT
Codi: 05 07 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família
Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya

Ressenya de l'actuació:
Explotació estadística del registre d'entitats, serveis i establiments socials i dels documents
d'avaluació de plans i programes que permet conèixer, per titularitat i tipus de ﬁnançament, la
distribució territorial i el nombre de places i serveis socials disponibles a Catalunya adreçats a les
persones amb discapacitat: serveis de suport a la integració laboral, serveis d'atenció precoç, serveis
de centres ocupacionals, habitatges amb serveis comuns, serveis de centres de dia d'atenció
especialitzada, serveis residencials i serveis de valoració i orientació.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció
de document estadístic
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: capacitat, usuaris, ràtio usuaris/població destinatària, titularitat,
distribució territorial.
Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 7.600 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
Objectiu de l'activitat: explotació estadística a partir de dades administratives del Departament d'Acció Social i Ciutadania
sobre els diferents serveis i recursos socials que es destinen a les persones amb discapacitat i sobre la població amb un
grau de discapacitat a partir del 33%.

PAAE 2012

71

ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB
DISCAPACITAT
Codi: 05 07 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Aquesta estadística es publica en l'apartat corresponent del Mapa de serveis socials de Catalunya,
on es presenten tabulacions de dades sobre places i serveis adreçats a persones amb discapacitat
segons la titularitat i el tipus de finançament, serveis d'atenció precoç, serveis de valoració i
orientació, serveis de centre de dia d'atenció especialitzada, serveis de llars amb suport i llars
residència, serveis residencials, serveis de centre de teràpia ocupacional i serveis de centre
ocupacional dʼinserció.
Així mateix, també es publiquen part d'aquestes dades en l'apartat corresponent a "Serveis socials i
protecció social" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica lʼIdescat.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: àmbits del Pla territorial i comarques
Resultats publicats:
Mapa de serveis socials 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/bsf/03Ambits%20tematics/15Serveissocials/Estadistiques/Mapa_serveis_socials/
2011/discapacitat_11.pdf

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=106

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat
Mapa de serveis socials 2011

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi09102011discapacitat.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
Codi: 05 07 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Explotació estadística de la informació de caràcter administratiu continguda a la base de dades de
persones amb discapacitat, que es nodreix de les actuacions registrades per part dels serveis de
valoració i orientació de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció
de document estadístic
Periodicitat: semestral

Variables principals a investigar: nombre, tipologia i grau de la discapacitat, sexe, edat, barem de
diﬁcultat de mobilitat i de necessitat de tercera persona, distribució territorial.
Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 mesos
Cost directe estimat: 20.700 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
Objectiu de l'activitat: explotació estadística a partir de dades administratives del Departament d'Acció Social i Ciutadania
sobre els diferents serveis i recursos socials que es destinen a les persones amb discapacitat i sobre la població amb un
grau de discapacitat a partir del 33%.

PAAE 201273

ESTADÍSTICA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
Codi: 05 07 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Resultats de lʼexplotació estadística de la base de dades de persones amb discapacitat segons les
variables tipologia de la discapacitat, grau de la discapacitat, edat, sexe, barem de necessitat de
tercera persona i barem de mobilitat.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: comarques i municipis de més de 20.000 habitants
Resultats publicats:
Estadística de persones amb discapacitat (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.cb7c44c1c72cf6b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=d56856a42
61e8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d56856a4261e8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCR
D&vgnextfmt=default

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Codi: 05 08 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família
Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya

Ressenya de l'actuació:
Obtenció de dades dels serveis bàsics d'atenció social disponibles al Departament , a partir de la
recollida d'informació dels ajuntaments de més de 20.000 habitants i els consells comarcals, i
tractament estadístic d'aquestes, referides als equips bàsics d'atenció social, serveis d'atenció
domiciliària, serveis residencials d'estada limitada, serveis de menjador i serveis de centres oberts
per a infants i adolescents.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció
de document estadístic
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: professionals, actuacions que es duen a terme, problemàtiques
ateses, expedients familiars gestionats, nombre i tipologia d'usuaris, hores d'atenció domiciliària,
nombre de serveis i places.
Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 27.600 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Objectiu de l'activitat: obtenció de les dades més característiques dels serveis socials bàsics disponibles al Departament
d'Acció Social i Ciutadania.

PAAE 201275

ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Codi: 05 08 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Aquesta estadística es publica en lʼapartat corresponent del Mapa de serveis socials de Catalunya,
on es presenten tabulacions sobre els serveis bàsics dʼatenció social relatives a nombre de
professionals, nombre i tipologia dʼactuacions, problemàtiques ateses, serveis dʼajuda a domicili,
servei de les tecnologies de suport i cura, serveis residencials dʼestada limitada, serveis de menjador
social i serveis dʼintervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: comarques i municipis de més de 20.000 habitants
Resultats publicats:
Mapa de serveis socials 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/bsf/03Ambits%20tematics/15Serveissocials/Estadistiques/Mapa_serveis_socials/
2011/SSB_2011.pdf

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Mapa de serveis socials 2011

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi09102011serveis.pdf

Observacions:

PAAE 2012
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ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A
L'ADOLESCÈNCIA
Codi: 05 09 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Explotació estadística d'informació continguda en els expedients oberts a infants i adolescents amb
una mesura de guarda o tutela de l'Administració de la Generalitat per obtenir el nombre d'infants i
adolescents atesos per tipus de mesura -atenció en família o en centres-, pels equips d'atenció a la
infància i l'adolescència assignats i per tipus de tractament, programes i recursos que se'ls dedica.
Obtenció de les dotacions de serveis, de centres i d'equips multiprofessionals d'atenció (EAIA).
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: nombre de serveis, nombre de places per titularitat, nombre
d'infants i adolescents tutelats per tipologia de la mesura, distribució territorial.
Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 23.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES, ALS INFANTS I ALS
ADOLESCENTS
Objectiu de l'activitat: explotació estadística de la informació de caràcter administratiu disponible sobre ajuts econòmics
adreçats a les unitats familiars residents a Catalunya que tinguin a llur càrrec infants menors de 3 anys, o ﬁns a 6 anys si es
tracta de famílies nombroses o monoparentals, i també de les famílies nombroses amb títol expedit a Catalunya; infants i
adolescents amb una mesura de guarda o tutela del Departament d'Acció Social i Ciutadania, i també del conjunt de
programes, recursos i serveis associats; adopció i acolliment d'infants de Catalunya, i adopció internacional.
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ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A
L'ADOLESCÈNCIA
Codi: 05 09 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Aquesta estadística es publica en l'apartat corresponent del Mapa de serveis socials de Catalunya,
on es presenten tabulacions sobre el nombre i l'evolució dels equips (EAIA) i professionals d'atenció
a la infància i l'adolescència, nombre d'infants i adolescents atesos pels EAIA, nombre d'infants i
adolescents tutelats per la DGAIA per tipus de mesura, infants i adolescents estrangers atesos,
places i serveis de centres residencials, i dades sobre beneficiaris, actuacions i programes de l'Àrea
de Suport a Joves Tutelats i Extutelats.
Així mateix, també es publiquen part d'aquestes dades en l'apartat corresponent a "Serveis socials i
protecció social" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya, comarques i delegacions territorials
Resultats publicats:
Mapa de serveis socials 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/bsf/03Ambits%20tematics/15Serveissocials/Estadistiques/Mapa_serveis_socials/
2011/infancia_adolescencia_joventut_2011.pdf

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=852

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Mapa de serveis socials 2011

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi09102011infancia.pdf

Observacions:
Les dades corresponents a l'any 2012 es preveu poder-les publicar a la pàgina web al llarg del 3r
trimestre del 2013.
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ESTADÍSTICA D'AJUTS DE SUPORT A LES FAMÍLIES AMB INFANTS A CÀRREC
Codi: 05 09 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Explotació estadística de les dades relatives a la prestació econòmica adreçada a les unitats familiars
residents a Catalunya que tinguin al seu càrrec els seus infants menors de 3 anys o ﬁns als 6 anys si
es tracta de famílies nombroses o monoparentals; a la prestació econòmica per part, adopció, tutela
o acolliment múltiple, així com a l'ajut per naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès a nivell
d'ingressos de la unitat familiar.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de sol·licituds, famílies beneﬁciàries, infants beneﬁciaris
de l'ajut.
Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 21.900 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES, ALS INFANTS I ALS
ADOLESCENTS
Objectiu de l'activitat: explotació estadística de la informació de caràcter administratiu disponible sobre ajuts econòmics
adreçats a les unitats familiars residents a Catalunya que tinguin a llur càrrec infants menors de 3 anys, o ﬁns a 6 anys si es
tracta de famílies nombroses o monoparentals, i també de les famílies nombroses amb títol expedit a Catalunya; infants i
adolescents amb una mesura de guarda o tutela del Departament d'Acció Social i Ciutadania, i també del conjunt de
programes, recursos i serveis associats; adopció i acolliment d'infants de Catalunya, i adopció internacional.

PAAE 201279

ESTADÍSTICA D'AJUTS DE SUPORT A LES FAMÍLIES AMB INFANTS A CÀRREC
Codi: 05 09 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els resultats proporcionen el nombre de famílies beneficiàries i els imports totals de cadascuna de
les modalitats de l'ajut, i es publiquen a la pàgina 36 de la Memòria del Departament de Benestar
Social i Família 2011.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: comarques, àmbits territorials i províncies
Resultats publicats:
Memòria del Departament de Benestar Social i Família 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/bsf/01Departament/07Memories/2011/memoria_benestar_2011.pdf

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Memòria del Departament de Benestar Social i Família 2011

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi16092011.pdf

Observacions:
Les dades corresponents a l'any 2012 es preveu poder-les publicar a la pàgina web al llarg del 3r
trimestre del 2013.
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ESTADÍSTICA DE TÍTOLS DE FAMÍLIES NOMBROSES
Codi: 05 09 03

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família
Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Immigració

Ressenya de l'actuació:
Explotació estadística de les dades relatives a famílies nombroses i a famílies monoparentals amb
títols expedits a Catalunya.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: nombre de títols, categoria, nombre de ﬁlls, títols nous, títols
vigents i renovacions.
Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES, ALS INFANTS I ALS
ADOLESCENTS
Objectiu de l'activitat: explotació estadística de la informació de caràcter administratiu disponible sobre ajuts econòmics
adreçats a les unitats familiars residents a Catalunya que tinguin a llur càrrec infants menors de 3 anys, o ﬁns a 6 anys si es
tracta de famílies nombroses o monoparentals, i també de les famílies nombroses amb títol expedit a Catalunya; infants i
adolescents amb una mesura de guarda o tutela del Departament d'Acció Social i Ciutadania, i també del conjunt de
programes, recursos i serveis associats; adopció i acolliment d'infants de Catalunya, i adopció internacional.

PAAE 201281

ESTADÍSTICA DE TÍTOLS DE FAMÍLIES NOMBROSES
Codi: 05 09 03
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Títols totals vigents de família nombrosa i família monoparental, títols nous i títols renovats segons
tipus de títol i categoria.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: províncies
Resultats publicats:
Estadístiques de títols de famílies nombroses (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.cb7c44c1c72cf6b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=479387859
e7b8310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=479387859e7b8310VgnVCM1000008d0c1e0aRCR
D&vgnextfmt=default

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE L'ADOPCIÓ I L'ACOLLIMENT D'INFANTS
Codi: 05 09 04

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Obtenció de les estadístiques procedents dels processos administratius per a l'adopció i acolliment
d'infants a Catalunya i per a l'adopció d'infants d'altres països.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció
de document estadístic
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: sol·licituds d'adopció d'infants de Catalunya i d'altres països i
sol·licituds d'acolliment familiar; nombre i perﬁl dels infants adoptats a Catalunya i a l'estranger (sexe,
edat, país d'origen) i dels infants acollits.
Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 22.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES, ALS INFANTS I ALS
ADOLESCENTS
Objectiu de l'activitat: explotació estadística de la informació de caràcter administratiu disponible sobre ajuts econòmics
adreçats a les unitats familiars residents a Catalunya que tinguin a llur càrrec infants menors de 3 anys, o ﬁns a 6 anys si es
tracta de famílies nombroses o monoparentals, i també de les famílies nombroses amb títol expedit a Catalunya; infants i
adolescents amb una mesura de guarda o tutela del Departament d'Acció Social i Ciutadania, i també del conjunt de
programes, recursos i serveis associats; adopció i acolliment d'infants de Catalunya, i adopció internacional.

PAAE 201283

ESTADÍSTICA DE L'ADOPCIÓ I L'ACOLLIMENT D'INFANTS
Codi: 05 09 04
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els resultats es poden trobar a les pàgines 97-99 de la Memòria del Departament de Benestar Social
i Família 2011, i mostren el nombre dʼacolliments preadoptius, el nombre dʼinfants adoptats a
Catalunya i el nombre dʼinfants adoptats dʼaltres països.
Així mateix, també es publiquen part d'aquestes dades en lʼapartat corresponent a "Serveis socials i
protecció social" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Memòria del Departament de Benestar Social i Família 2011(Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/bsf/01Departament/07Memories/2011/memoria_benestar_2011.pdf

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=853

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Memòria del Departament de Benestar Social i Família 2011

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi16092011.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ
Codi: 05 11 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Departament de Benestar Social i Família
Ressenya de l'actuació:
Tractament de la informació administrativa disponible per determinar les característiques de les
persones que no tenen els mitjans suﬁcients per atendre les necessitats essencials de la vida en la
nostra societat, així com les quantitats destinades a cobrir aquestes necessitats i les accions
d'inserció social i/o laboral.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: persones afectades, import prestació, expedients, prestació
mitjana, entitats col·laboradores d'inserció, empreses d'inserció, projectes d'autoocupació, àmbit
territorial.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: 10.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ
Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre de persones que han sol·licitat una renda mínima d'inserció, els beneﬁciaris, les
quantitats destinades i les accions d'inserció social.

PAAE 201285

ESTADÍSTICA DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ
Codi: 05 11 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Explotació estadística dʼinformació dʼexpedients i persones destinatàries de l'RMI, així com de les
quantitats destinades i de les accions dʼinserció social i/o laboral (contractació i autoocupació de
persones acollides a l'RMI)
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: comarcal i Catalunya
Resultats publicats:
Renda mínima d'inserció i ajuts a la contractació i autoocupació de persones destinatàries de l'RMI
(Internet)
http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=a453c296c1ae7310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a453c296c1ae7310VgnVCM100000
8d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Renda mínima d'inserció i ajuts a la contractació i autoocupació de persones destinatàries de l'RMI
http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi15282011.xls

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE L'EDIFICACIÓ RESIDENCIAL
Codi: 06 01 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: col·legis d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics
Ressenya de l'actuació:
Per a la construcció global d'habitatges, s'exploten estadísticament: a) les bases de dades dels
col·legis d'aparelladors de Catalunya (els visats d'obra per als inicis de construcció i els certiﬁcats
ﬁnals d'obra per als acabaments); b) les llicències d'obres municipals, per contrastar els habitatges
iniciats; c) les cèdules d'habitabilitat emeses per la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, per
contrastar les dades d'habitatges acabats.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: nombre d'habitatges, superfície útil, tipologia ediﬁcatòria
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: 15.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE CONSTRUCCIÓ D'EDIFICACIÓ
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques de la construcció d'habitatges, i també de la construcció de
l'ediﬁcació no residencial.

PAAE 201287

ESTADÍSTICA DE L'EDIFICACIÓ RESIDENCIAL
Codi: 06 01 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Aquesta estadística proporciona informació sobre el nombre dʼhabitatges iniciats i acabats i tipologia i
superfície dels habitatges, a partir dels visats i certificats finals dʼobra i el nombre de cèdules
dʼhabitabilitat emeses per la Secretaria dʼHabitatge i Millora Urbana com un altre indicador
dʼhabitatges acabats.
Referència temporal de les dades: 2012 (trimestral)
Desagregació territorial: municipal, Barcelona per districtes, comarcal, àmbits territorials,
demarcacions territorials i Catalunya.
Resultats publicats:
Construcció dʼhabitatges (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.14fa444b994def145f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=007a8
6d431b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=007a86d431b95310VgnVCM1000008d0c1e0a
RCRD&vgnextfmt=default

Habitatges iniciats i acabats als municipis i a les comarques de Catalunya (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=1cda3
535c3db8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1cda3535c3db8310VgnVCM2000009b0c1e0a
RCRD&vgnextfmt=default

Informe sobre el sector de lʼhabitatge a Catalunya 2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=f3ed6f
8162b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f3ed6f8162b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRC
RD&vgnextfmt=default

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE L'EDIFICACIÓ NO RESIDENCIAL
Codi: 06 01 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: col·legis d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics, ajuntaments
Ressenya de l'actuació:
Explotació estadística especíﬁca dels visats d'obra dels col·legis d'aparelladors de Catalunya i de les
llicències d'obra major municipal facilitades a la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana per tots els
ajuntaments de Catalunya.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: nombre d'ediﬁcis, destinació de l'ediﬁci, superfície a ediﬁcar
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: 15.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE CONSTRUCCIÓ D'EDIFICACIÓ
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques de la construcció d'habitatges, i també de la construcció de
l'ediﬁcació no residencial.

PAAE 201289

ESTADÍSTICA DE L'EDIFICACIÓ NO RESIDENCIAL
Codi: 06 01 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els resultats proporcionen informació sobre els expedients dʼedificació residencial i no residencial i la
superfície total a construir, a partir dels visats i certificats finals dʼobres. Pel que fa a lʼedificació no
residencial els resultats es presenten desagregats pel destí de lʼedificació: local, ramaderia, indústria,
comerç i magatzem, oficina o hostaleria.
Referència temporal de les dades: 2012 (trimestral)
Desagregació territorial: municipal, comarcal, àmbits territorials, demarcacions territorials i Catalunya.
Resultats publicats:
Edificació no residencial (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.2a0ef7c1d39370645f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=0a024
52e91b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0a02452e91b95310VgnVCM1000008d0c1e0a
RCRD&vgnextfmt=default

Obres dʼedificació als municipis i a les comarques de Catalunya (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.14fa444b994def145f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=f47258
1724b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f472581724b95310VgnVCM1000008d0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE LA CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA
Codi: 06 02 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Explotació dels registres administratius de les qualiﬁcacions provisionals i deﬁnitives dels habitatges
de protecció pública, tant de venda com de lloguer, com a indicadors d'habitatges iniciats i acabats
de protecció pública.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: nombre d'habitatges de protecció pública, tant de venda com de
lloguer
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE CONSTRUCCIÓ DE L'HABITATGE PROTEGIT
Objectiu de l'activitat: explotació dels registres administratius de les qualiﬁcacions provisionals i deﬁnitives dels habitatges
de protecció pública, tant de venda com de lloguer, com a indicadors dels habitatges iniciats i acabats de protecció pública.

PAAE 201291

ESTADÍSTICA DE LA CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA
Codi: 06 02 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Aquesta estadística proporciona informació sobre les qualificacions provisionals i definitives dels
habitatges amb protecció oficial, tant de venda com de lloguer, com a indicadors dʼhabitatges iniciats
i acabats amb protecció oficial.
Referència temporal de les dades: 2012 (semestral)
Desagregació territorial: municipal, comarcal, àmbits territorials, demarcacions territorials i Catalunya.
Resultats publicats:
Construcció dʼhabitatges amb protecció oficial (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.dbf7b17bb47cda345f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=576d2
554f1b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=576d2554f1b95310VgnVCM1000008d0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Habitatges iniciats i acabats als municipis i a les comarques de Catalunya (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=1cda3
535c3db8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1cda3535c3db8310VgnVCM2000009b0c1e0a
RCRD&vgnextfmt=default

Informe sobre el sector de lʼhabitatge a Catalunya 2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=f3ed6f
8162b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f3ed6f8162b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRC
RD&vgnextfmt=default

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE MOBILITZACIÓ DEL PARC DESOCUPAT
Codi: 06 03 01

Tipus d'actuació: en desenvolupament
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: consells comarcals, ajuntaments

Ressenya de l'actuació:
Explotació dels registres administratius dels habitatges llogats a través de la Xarxa de Mediació de
Lloguer Social, tant pel programa de cessió com pel programa de mediació.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: nombre d'habitatges llogats a través de les Borses de mediació, a
preus per sota del mercat lliure
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL PARC D'HABITATGE DESOCUPAT I DE LA REHABILITACIÓ
D'HABITATGES
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques relacionades amb l'estat de conservació del parc
d'habitatges i amb les necessitats de rehabilitació.

PAAE 201293

ESTADÍSTICA DE MOBILITZACIÓ DEL PARC DESOCUPAT
Codi: 06 03 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Aquesta estadística proporciona informació sobre els habitatges llogats a través de la Xarxa de
Mediació de Lloguer Social, tant pel programa de cessió com pel programa de mediació.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: municipal, comarques, àmbits territorials, demarcacions territorials i
Catalunya.
Resultats publicats:
Habitatges de lloguer amb mediació social (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.2a0ef7c1d39370645f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=8d4e8
d1182ab6310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8d4e8d1182ab6310VgnVCM2000009b0c1e0a
RCRD&vgnextfmt=default

Informe sobre el sector de lʼhabitatge a Catalunya 2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=f3ed6f
8162b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f3ed6f8162b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRC
RD&vgnextfmt=default

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE LA REHABILITACIÓ PROTEGIDA D'HABITATGES
Codi: 06 03 03

Tipus d'actuació: en desenvolupament
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Explotació dels registres administratius dels ajuts a la rehabilitació d'ediﬁcis i habitatges. Amb
aquesta estadística podem conèixer el nombre d'ediﬁcis i habitatges que han realitzat algun tipus de
rehabilitació amb ajut públic i els tipus d'obres que s'han realitzat.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'ediﬁcis d'habitatges rehabilitats i obres de rehabilitació
realitzades.
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2013
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL PARC D'HABITATGE DESOCUPAT I DE LA REHABILITACIÓ
D'HABITATGES
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques relacionades amb l'estat de conservació del parc
d'habitatges i amb les necessitats de rehabilitació.
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ESTADÍSTICA DE LA REHABILITACIÓ PROTEGIDA D'HABITATGES
Codi: 06 03 03
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Amb aquesta estadística podem conèixer el nombre dʼedificis i habitatges que han realitzat algun
tipus de rehabilitació amb ajut públic i els tipus dʼobres que sʼhan realitzat.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: demarcacions territorials i Catalunya
Resultats publicats:
Informe sobre el sector de lʼhabitatge a Catalunya 2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=f3ed6f
8162b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f3ed6f8162b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRC
RD&vgnextfmt=default

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE L'OFERTA I EL PREU DE L'HABITATGE DE NOVA CONSTRUCCIÓ
Codi: 06 04 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Associació de Promotors i Constructors de Barcelona, Ajuntament de
Barcelona, Departament d'Economia i Coneixement, Ministeri d'Economia i Hisenda
Ressenya de l'actuació:
Enquesta anual duta a terme sobre totes les promocions d'habitatge nou en oferta en un panel
seleccionat de municipis de Catalunya.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial i enquesta telefònica
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'habitatges en oferta, preu de venda, superfície útil i
construïda, tipus de promoció, característiques dels habitatges (nombre de banys, nombre
d'habitacions,...), tipus de ﬁnançament, ritme de vendes.
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2013
Cost directe estimat: 60.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL MERCAT IMMOBILIARI
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre el mercat immobiliari de nova construcció, de segona
mà i de lloguer, incloent-hi l'oferta i el preu dels diferents mercats d'habitatge i la dinàmica d'aquests mercats.

PAAE 201297

ESTADÍSTICA DE L'OFERTA I EL PREU DE L'HABITATGE DE NOVA CONSTRUCCIÓ
Codi: 06 04 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els resultats proporcionen dades sobre lʼevolució dels habitatges dʼobra nova que es troben en oferta
a Catalunya i la superfície i el preu dʼaquests habitatges.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: municipal (83 municipis) i Barcelona per districtes
Resultats publicats:
Mercat dʼhabitatges de nova construcció (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.14fa444b994def145f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=d5cabf
a261b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d5cabfa261b95310VgnVCM1000008d0c1e0aR
CRD

Informe sobre el sector de lʼhabitatge a Catalunya 2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=f3ed6f
8162b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f3ed6f8162b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRC
RD&vgnextfmt=default

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE L'OFERTA I EL PREU DE VENDA DE L'HABITATGE DE SEGONA MÀ
Codi: 06 04 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Tractament estadístic d'una mostra d'habitatges de segona mà en relació amb el preu de venda i
altres característiques.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: preu de venda
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2013
Cost directe estimat: 30.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL MERCAT IMMOBILIARI
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre el mercat immobiliari de nova construcció, de segona
mà i de lloguer, incloent-hi l'oferta i el preu dels diferents mercats d'habitatge i la dinàmica d'aquests mercats.

PAAE 201299

ESTADÍSTICA DE L'OFERTA I EL PREU DE VENDA DE L'HABITATGE DE SEGONA MÀ
Codi: 06 04 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Aquesta estadística proporciona informació sobre els preus mitjans i la superfície mitjana dʼuna
mostra representativa dels habitatges de segona mà que es troben en oferta en diferents municipis
de Catalunya.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: municipal (11 municipis) i Barcelona per districtes
Resultats publicats:
Mercat dʼhabitatges de segona mà (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=7ef4bf
a261b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7ef4bfa261b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRC
RD&vgnextfmt=default

Informe sobre el sector de lʼhabitatge a Catalunya 2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=f3ed6f
8162b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f3ed6f8162b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRC
RD&vgnextfmt=default

Observacions:
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ESTADÍSTICA DEL SEGUIMENT DE LA CONJUNTURA IMMOBILIÀRIA
Codi: 06 04 03

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Enquesta semestral als agents de la propietat immobiliària de Catalunya sobre la conjuntura i
l'evolució del mercat de l'habitatge, especialment de segona mà, a partir de les operacions
efectuades l'últim semestre i les que s'estima que faran. Ens permet conèixer l'evolució i les
perspectives del mercat de l'habitatge.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia
Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu
Periodicitat: semestral

Variables principals a investigar: volum de demanda segons tipologia d'habitatges, superfície i
preu; termini mitjà per a la realització d'una venda; variacions en els preus
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 mesos
Cost directe estimat: 30.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL MERCAT IMMOBILIARI
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre el mercat immobiliari de nova construcció, de segona
mà i de lloguer, incloent-hi l'oferta i el preu dels diferents mercats d'habitatge i la dinàmica d'aquests mercats.
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ESTADÍSTICA DEL SEGUIMENT DE LA CONJUNTURA IMMOBILIÀRIA
Codi: 06 04 03
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
A través de lʼenquesta dʼopinió als agents de la propietat immobiliària de Catalunya obtenim
informació sobre la conjuntura del mercat residencial a partir del volum dʼoperacions realitzades,
segmentada segons tipus de productes, segons preus i segons superfícies i del comportament recent
i previsible dels preus en el mercat de lʼhabitatge, bàsicament de segona mà.
Referència temporal de les dades: 2012 (semestral)
Desagregació territorial: altres àmbits de Catalunya
Resultats publicats:
Mercat immobiliari a Catalunya (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.bd76c203a0da08645f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=218ca
55a85b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=218ca55a85b95310VgnVCM1000008d0c1e0a
RCRD&vgnextfmt=detall&contentid=b7bd0426e693b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD

Informe sobre el sector de lʼhabitatge a Catalunya 2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=f3ed6f
8162b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f3ed6f8162b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRC
RD&vgnextfmt=default

Observacions:
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ESTADÍSTICA DEL LLOGUER D'HABITATGES
Codi: 06 04 04

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: Cadastre

Ressenya de l'actuació:
Explotació estadística de les ﬁances de lloguer de l'INCASOL relacionada amb el nombre de lloguers
constituïts i renda mitjana mensual a Catalunya.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: nombre de contractes de lloguer, rendes mitjanes mensuals
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: 15.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL MERCAT IMMOBILIARI
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre el mercat immobiliari de nova construcció, de segona
mà i de lloguer, incloent-hi l'oferta i el preu dels diferents mercats d'habitatge i la dinàmica d'aquests mercats.
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ESTADÍSTICA DEL LLOGUER D'HABITATGES
Codi: 06 04 04
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Aquesta estadística proporciona informació sobre les altes i les baixes dels contractes de lloguer
realitzats i la renda mensual contractual dʼaquests contractes, a partir de lʼexplotació de les fiances
de lloguer dipositades a lʼINCASOL i el seu encreuament amb les dades del Cadastre.
Referència temporal de les dades: 2012 (trimestral)
Desagregació territorial: municipal, Barcelona per districtes, comarcal, àmbits territorials,
demarcacions territorials i Catalunya
Resultats publicats:
Mercat de lloguer (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.14fa444b994def145f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=de984
52e91b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=de98452e91b95310VgnVCM1000008d0c1e0a
RCRD&vgnextfmt=default

Informe sobre el sector de lʼhabitatge a Catalunya 2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=f3ed6f
8162b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f3ed6f8162b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRC
RD&vgnextfmt=default

Observacions:

PAAE 2012

104

ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA D'HABITATGE SOCIAL
Codi: 06 05 01

Tipus d'actuació: en desenvolupament
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: consells comarcals, ajuntaments

Ressenya de l'actuació:
Explotació del registre únic d'habitatge protegit. Ens permet conèixer el volum de demanda
d'habitatge social i les característiques socioeconòmiques dels demandants.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física i empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de demandants d'habitatge social i les seves
característiques socioeconòmiques
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2013
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE DEMANDA D'HABITATGE SOCIAL
Objectiu de l'activitat: conèixer les característiques socioeconòmiques de les famílies demandants d'habitatge social i les
característiques de l'oferta d'habitatge protegit.
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ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA D'HABITATGE SOCIAL
Codi: 06 05 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Aquesta estadística proporciona informació sobre la demanda dʼhabitatge social, a través de
lʼexplotació estadística de les persones que sʼhan inscrit al Registre de sol·licitants dʼhabitatge amb
protecció oficial de Catalunya.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: demarcacions territorials i Catalunya.
Resultats publicats:
Demanda d'habitatge protegit (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.2a0ef7c1d39370645f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=feb98d
1182ab6310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=feb98d1182ab6310VgnVCM2000009b0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial de Catalunya. Informe
http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi1626201212.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DELS AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER
Codi: 06 05 02

Tipus d'actuació: en desenvolupament
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: consells comarcals, ajuntaments

Ressenya de l'actuació:
Explotació dels registres administratius de les famílies que reben ajut per pagar el lloguer. A partir
d'aquests registres podrem conèixer les condicions socioeconòmiques dels llogaters que reben
aquest ajut.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'ajuts per pagar el lloguer i les característiques
socioeconòmiques dels beneﬁciaris
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2013
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE DEMANDA D'HABITATGE SOCIAL
Objectiu de l'activitat: conèixer les característiques socioeconòmiques de les famílies demandants d'habitatge social i les
característiques de l'oferta d'habitatge protegit.
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ESTADÍSTICA DELS AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER
Codi: 06 05 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Aquesta estadística proporciona informació sobre les subvencions concedides per ajudar a pagar el
lloguer a les famílies amb risc dʼexclusió social i el perfil dels beneficiaris dʼaquests ajuts.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: demarcacions territorials i Catalunya
Resultats publicats:
Ajuts al pagament del lloguer (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.14fa444b994def145f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=a1774
52e91b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a177452e91b95310VgnVCM1000008d0c1e0a
RCRD&vgnextfmt=default

Informe sobre el sector de lʼhabitatge a Catalunya 2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=f3ed6f
8162b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f3ed6f8162b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRC
RD&vgnextfmt=default

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE LA LICITACIÓ OFICIAL DʼOBRES
Codi: 06 07 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Cambra Oﬁcial de Contractistes d'Obres de Catalunya
Ressenya de l'actuació:
Conèixer l'import de les obres licitades a Catalunya per tipus d'obra, demarcació territorial i
organisme contractant a partir d'informació recollida en els butlletins.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: import de les obres licitades per tipologies d'obra, organisme
contractant i província
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat i Cambra Oﬁcial de Contractistes
d'Obres de Catalunya
Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES
Objectiu de l'activitat: coneixement de l'import de les obres licitades a Catalunya per tipus d'obra, demarcació territorial i
organisme contractant.

PAAE 2012
109

ESTADÍSTICA DE LA LICITACIÓ OFICIAL DʼOBRES
Codi: 06 07 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades que es difonen corresponen a lʼimport de la licitació oficial dʼobres segons tipologia,
organisme contractant i comunitat autònoma, i es publiquen a lʼapartat "Indicadors dʼactivitats futures
(licitacions i adjudicacions)" de lʼAnuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Aquestes dades es difonen també a lʼapartat "Construcció" del capítol "Habitatge i construcció" de
lʼAnuari estadístic de Catalunya que publica lʼIdescat, així com a lʼapartat "Licitació oficial dʼobres" de
la pàgina web de la Cambra Oficial de Contractistes dʼObra de Catalunya.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.14fa444b994def145f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=ea2f22
68ba047210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ea2f2268ba047210VgnVCM1000000b0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Indicadors i estadístiques de territori i mobilitat. Activitat constructora (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/ptop/menuitem.14fa444b994def145f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=6e456e1f
e2fa7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6e456e1fe2fa7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
&vgnextfmt=default

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=84

Licitació oficial dʼobres (Internet)
http://www.ccoc.es/ca/banc.php

Observacions:
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ESTADÍSTICA DEL MERCAT IMMOBILIARI DE SEGONA MÀ AL MUNICIPI DE
BARCELONA
Codi: 06 08 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Obtenció d'estadístiques i estimació de preus corresponents a habitatges de segona mà, locals
comercials i oﬁcines, tant en venda com de lloguer a la ciutat de Barcelona, fent una recopilació de
l'oferta que els agents immobiliaris publiquen a la premsa diària.
Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: altres
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: estimació del preu per m2 dels habitatges de segona mà
Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012
Cost directe estimat: 56.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTIQUES CADASTRALS I DEL MERCAT IMMOBILIARI DEL MUNICIPI DE
BARCELONA
Objectiu de l'activitat: coneixement de les característiques dels locals cadastrals, i també dels preus, del municipi de
Barcelona.
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ESTADÍSTICA DEL MERCAT IMMOBILIARI DE SEGONA MÀ AL MUNICIPI DE
BARCELONA
Codi: 06 08 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Estimació del preu dels habitatges de segona mà, locals comercials, oficines i aparcaments, tant en
venda com de lloguer. Les dades de preus de venda estan indexades en base 100 pel total de
Barcelona.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: districtes, barris
Resultats publicats:
El mercat immobiliari de Barcelona (Internet)

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/timm/ipreus/index.htm

Observacions:
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ESTADÍSTICA DEL CADASTRE DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Codi: 06 08 02

Tipus d'actuació: en desenvolupament
Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Economia i Hisenda
Ressenya de l'actuació:
Elaboració de les taules estadístiques resultants de l'explotació del cadastre per a l'obtenció de
dades sobre l'estructura dels locals cadastrals.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: Tipologia dels locals, valors cadastrals, superfície...
Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2012
Cost directe estimat: 12.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTIQUES CADASTRALS I DEL MERCAT IMMOBILIARI DEL MUNICIPI DE
BARCELONA
Objectiu de l'activitat: coneixement de les característiques dels locals cadastrals, i també dels preus, del municipi de
Barcelona.
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ESTADÍSTICA DEL CADASTRE DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Codi: 06 08 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Taules estadístiques corresponents a l'explotació del cadastre: tipologia de locals, valors cadastrals,
superfície, antiguitat.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: districtes i barris
Resultats publicats:
Dades cadastrals de Barcelona (Internet)

http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/timm/classol/index.htm

Observacions:
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ENQUESTA DE SEGURETAT PÚBLICA
Codi: 07 01 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Interior

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Àrea
Metropolitana de Barcelona
Ressenya de l'actuació:
Realització d'una enquesta dirigida a una mostra de la població de Catalunya de 16 anys i més per
tal de mesurar les experiències de victimització, els sentiments d'inseguretat, les opinions i els valors
dels ciutadans en matèria de seguretat i policia.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: índexs globals i sectorials de victimització, índex de denúncia,
principals preocupacions ciutadanes en matèria de seguretat, nivells de seguretat per àmbits
territorials.
Organismes difusors: Departament d'Interior
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2012
Cost directe estimat: 225.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SEGURETAT PÚBLICA
Objectiu de l'activitat: disposar d'informació sobre els fenòmens i els fets delictius coneguts, i mesurar les experiències de
victimització, els sentiments d'inseguretat i la percepció dels ciutadans en matèria de seguretat i policia.
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ENQUESTA DE SEGURETAT PÚBLICA
Codi: 07 01 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
L'Enquesta de seguretat pública de Catalunya 2012 analitza els índexs globals i sectorials de
victimització, índex de denúncia, principals preocupacions ciutadanes en matèria dʼinseguretat i
nivells de seguretat per àmbits territorials.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya. Algunes variables desagregades per àmbits territorials (regions
policials)
Resultats publicats:
Síntesi de resultats de l'Enquesta de seguretat pública de Catalunya 2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/010%20El%20Departament/Publicacions/Seguretat/Estudis%20i%
20enquestes/Enquesta%20de%20Seguretat%20Publica%20de%20Catalunya/Docs/Informe_ESPC_2012.pdf

Informe 2012 sobre la seguretat a Catalunya (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/010%20El%20Departament/Publicacions/Seguretat/Estudis%20i%
20enquestes/Informes%20de%20seguretat/Docs/Informe_sobre_la_seguretat_a_Catalunya_2012.pdf

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Síntesi de resultats de l'Enquesta de seguretat pública de Catalunya 2012
http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi10562012.pdf

Informe 2012 sobre la seguretat a Catalunya

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi13732012.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE SEGURETAT CIUTADANA
Codi: 07 01 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Interior

Organismes col·laboradors: policies locals de Catalunya
Ressenya de l'actuació:
Obtenció de les estadístiques sobre recursos i actuacions de la Policia de la Generalitat-Mossos
d'Esquadra i policies locals de Catalunya, per tal de disposar d'informació sobre els fenòmens i els
fets delictius coneguts i localitzats, mitjançant l'explotació del Sistema d'Informació Policial (SIPEXPLODADES) disponible al Departament i el tractament de dades de caràcter administratiu.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: fenòmens i fets delictius coneguts i localitzats, motius de
detenció, detencions i detinguts per infraccions penals o administratives, nombre i localització de
comissaries, nombre i localització de vehicles, mitjans humans.
Organismes difusors: Departament d'Interior

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2013
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SEGURETAT PÚBLICA
Objectiu de l'activitat: disposar d'informació sobre els fenòmens i els fets delictius coneguts, i mesurar les experiències de
victimització, els sentiments d'inseguretat i la percepció dels ciutadans en matèria de seguretat i policia.
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ESTADÍSTICA DE SEGURETAT CIUTADANA
Codi: 07 01 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Fets delictius coneguts (delictes i faltes penals), detencions per tipologia dʼinfracció, actuacions de la
Policia de la Generalitat - Mossos dʼesquadra, nombre de comissaries, i de vehicles, dotacions
policials.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: Catalunya. Algunes variables desagregades per àmbits territorials (regions
policials)
Resultats publicats:
Informe 2013 sobre la seguretat a Catalunya (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.d9d8008a518e8acf65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=6f095
b0e24ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6f095b0e24ed4210VgnVCM1000008d0c1e0a
RCRD&vgnextfmt=default

Memòria 2012 del Departament dʼInterior (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.c8dca3082ff3fddf65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=509dbb
8456ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=509dbb8456ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Observacions:
Les dades de l'any 2012 estaran disponibles al llarg del segon semestre del 2013 al web del
Departament d'Interior, seguint la seqüència de recerca següent:
Àrees d'actuació > Seguretat > Informacions, estadístiques i publicacions > Informe anual de
seguretat (pel que fa a l'Informe de seguretat) i
El Departament > Publicacions > Memòries (pel que fa a la Memòria del Departament).
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ESTADÍSTICA DE SEGURETAT VIÀRIA
Codi: 07 02 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Interior

Organismes col·laboradors: policies locals de Catalunya
Ressenya de l'actuació:
Elaboració de les estadístiques bàsiques sobre accidents de trànsit amb víctimes en vies urbanes i
interurbanes a Catalunya i sobre el resultat de les proves d'alcoholèmia dutes a terme, a partir de
dades facilitades per la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra i les policies locals de Catalunya.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre i característiques dels accidents amb víctimes a
Catalunya, nombre de proves d'alcoholèmia realitzades per cada cos policial i resultats d'aquestes
proves
Organismes difusors: Departament d'Interior

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal i comarcal
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2013
Cost directe estimat: 50.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SEGURETAT PÚBLICA
Objectiu de l'activitat: disposar d'informació sobre els fenòmens i els fets delictius coneguts, i mesurar les experiències de
victimització, els sentiments d'inseguretat i la percepció dels ciutadans en matèria de seguretat i policia.
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ESTADÍSTICA DE SEGURETAT VIÀRIA
Codi: 07 02 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
La informació que es difon correspon al nombre i característiques dels accidents de trànsit a
Catalunya, nombre de víctimes, evolució de lʼaccidentalitat, nombre de proves dʼalcoholèmia
realitzades per cada cos policial i resultats dʼaquestes proves.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: per comarques, per zones (urbanes i interurbanes), i per àmbits territorials.
Resultats publicats:
Anuari estadístic dʼaccidents de trànsit a Catalunya (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/transit/menuitem.f53597168480f55febd789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=cd3d9a
aeccad5210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cd3d9aaeccad5210VgnVCM1000008d0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Observacions:
Les dades dʼaccidents de trànsit corresponents a lʼany 2012 estaran disponibles a partir del segon
semestre del 2013 al web del Departament dʼInterior, seguint la seqüència de recerca següent:
Àrees dʼactuació > Trànsit > Seguretat viària > Publicacions > Estadístiques generals sobre
accidentalitat, pel que fa a lʼAnuari estadístic dʼaccidents de trànsit.
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ESTADÍSTICA D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL
Codi: 07 03 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Interior
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Obtenció de les estadístiques de les actuacions dels Bombers de la Generalitat, de les activitats de la
Generalitat en matèria de protecció civil, i de l'atenció de trucades al telèfon d'emergències 112.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: identiﬁcació, tipus i causa de les actuacions
Organismes difusors: Departament d'Interior
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2013
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques de les actuacions dels Bombers de la Generalitat i de les accions de
prevenció i seguretat en emergències, i també de les activitats de la Generalitat en matèria de protecció civil i d'atenció de
trucades al telèfon d'emergències 112.
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ESTADÍSTICA D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL
Codi: 07 03 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades publicades corresponen a les actuacions dels Bombers de la Generalitat en funció del
tipus dʼactuació, activitats de la Generalitat en matèria de protecció civil i atenció de trucades al
telèfon dʼemergències 112.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: municipis, comarques i Catalunya
Resultats publicats:
Actuacions dels bombers de la Generalitat de Catalunya. Estadístiques anuals 2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/030%20Arees%20dactuacio/Bombers/Coneix_els_bombers/Estadi
stiques%20anuals/Documents/actuacions_2012_com_mun.pdf

Memòria del Departament dʼInterior (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.c8dca3082ff3fddf65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=509dbb
8456ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=509dbb8456ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Actuacions dels bombers de la Generalitat de Catalunya. Estadístiques anuals 2012
http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi16102012.pdf

Observacions:
La Memòria del Departament 2012 estarà disponible al llarg del segon trimestre del 2013 al web del
Departament dʼInterior, seguint la seqüència de recerca següent:
El Departament > Publicacions > Memòries
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ESTADÍSTICA DE SERVEIS PENITENCIARIS, REHABILITACIÓ I MESURES PENALS
ALTERNATIVES
Codi: 07 04 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Justícia
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Explotació de la informació de les dades disponibles en els expedients dels interns i d'altra
documentació administrativa disponible al Departament de Justícia.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: població reclusa segons sexe, edat, nacionalitat, àrea geogràﬁca
de procedència, situació processal-penal, programes de treball; nombre de persones sotmeses a
mesures penals alternatives segons edat, sexe, nacionalitat, classe d'ordres i mesures.
Organismes difusors: Departament de Justícia
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 mes
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SERVEIS PENITENCIARIS, REHABILITACIÓ I MESURES PENALS
ALTERNATIVES
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques dels serveis penitenciaris i la rehabilitació, de les activitats
que duen a terme en els centres o en el medi obert, i també de les estadístiques bàsiques de les mesures penals
alternatives dictades pels òrgans judicials i del nombre d'assessoraments tècnics i mediacions penals duts a terme a
sol·licitud dels òrgans judicials.
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ESTADÍSTICA DE SERVEIS PENITENCIARIS, REHABILITACIÓ I MESURES PENALS
ALTERNATIVES
Codi: 07 04 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Recull de les variables de població reclusa segons sexe, edat, nacionalitat, àrea geogràfica de
procedència, situació processal-penal, programes de treball; nombre de persones sotmeses a
mesures penals alternatives segons edat, sexe, nacionalitat, classe d'ordres i mesures. Aquesta
informació es difon en diferents publicacions del Departament de Justícia, així com lʼapartat de
Justícia i seguretat ciutadana de lʼAnuari estadístic de Catalunya que publica lʼIdescat.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Serveis penitenciaris 2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia/menuitem.6a30b1b2421bb1b6bd6b6410b0c0e1a0/?vgnextoid=55a
9809e60eed310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=55a9809e60eed310VgnVCM1000008d0c1e
0aRCRD&vgnextfmt=default

Mesures penals alternatives 2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia/menuitem.6a30b1b2421bb1b6bd6b6410b0c0e1a0/?vgnextoid=55d
37890bfded310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=55d37890bfded310VgnVCM1000008d0c1e0
aRCRD

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=18

La informació sobre resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Serveis penitenciaris 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi1332n15serveispenitenciaris.pdf

Mesures penals alternatives 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi1332n15mesurespenals.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE JUSTÍCIA JUVENIL
Codi: 07 05 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Justícia
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Explotació del nombre de persones ateses al llarg de l'any a Catalunya mitjançant els programes
d'aplicació de la Llei orgànica 5/2000, de responsabilitat penal dels menors.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: nombre de persones ateses segons edat, sexe, nacionalitat,
classe d'ordres i mesures.
Organismes difusors: Departament de Justícia
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n i 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE JUSTÍCIA JUVENIL
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques dels programes que duu a terme el Departament de Justícia
amb els menors que els ﬁscals i els jutges de menors posen a la seva disposició i de les característiques bàsiques
d'aquesta població.
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ESTADÍSTICA DE JUSTÍCIA JUVENIL
Codi: 07 05 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Nombre de persones ateses segons edat, sexe, nacionalitat, classe d'ordres i mesures.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Justícia Juvenil 2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia/menuitem.6a30b1b2421bb1b6bd6b6410b0c0e1a0/?vgnextoid=d73
17890bfded310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d7317890bfded310VgnVCM1000008d0c1e0
aRCRD

La informació sobre resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Justícia Juvenil 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi1332n15justiciajuvenil.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Codi: 07 06 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Justícia
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Explotació estadística de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament de
Justícia en relació amb l'àmbit de l'Administració de Justícia.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: òrgans judicials, personal de l'Administració de Justícia segons
característiques, jutjats de pau, assumptes ingressats i resolts en les diverses jurisdiccions, creació
de nous òrgans judicials, justícia gratuïta.
Organismes difusors: Departament de Justícia

Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Objectiu de l'activitat: obtenció d'estadístiques sobre el nombre d'òrgans judicials, ﬁscalies i personal al servei de
l'Administració de justícia, el moviment d'assumptes ingressats i resolts en les diverses jurisdiccions, la justícia gratuïta, les
actuacions del servei d'assessorament tècnic en l'àmbit de la família, les interpretacions i les traduccions als òrgans segons
els idiomes i obtenció d'indicadors sintètics de l'activitat judicial.
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ESTADÍSTICA DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Codi: 07 06 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Dades referides a òrgans judicials, personal de l'Administració de Justícia segons característiques,
jutjats de pau, assumptes ingressats i resolts en les diverses jurisdiccions, creació de nous òrgans
judicials i justícia gratuïta. Aquesta informació es difon en diferents publicacions del Departament de
Justícia, així com lʼapartat de "Justícia i seguretat ciutadana" de lʼAnuari estadístic de Catalunya que
publica lʼIdescat.
Referència temporal: 2012
Desagregació territorial: Catalunya, demarcacions i partits judicials
Resultats publicats:
Estadístiques Administració de Justícia 2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/Adjucat/menuitem.40d42877cce9f176b1893110b0c0e1a0/?vgnextoid=20bc
d682b26de310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=20bcd682b26de310VgnVCM2000009b0c1e0
aRCRD&vgnextfmt=default

Assistència jurídica gratuïta (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/Adjucat/menuitem.fdad70f8c2a7f176b1893110b0c0e1a0/?vgnextoid=87034
ae477423110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=87034ae477423110VgnVCM1000008d0c1e0a
RCRD&vgnextfmt=default

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=18

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Estadístiques Administració de Justícia 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi16592012.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE FUNDACIONS I ASSOCIACIONS
Codi: 07 07 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Justícia
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Explotació de les dades d'inscripcions en els registres d'entitats que gestiona el Departament de
Justícia.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'entitats registrades, nombre d'altes, nombre de baixes.
Organismes difusors: Departament de Justícia

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE FUNDACIONS I ASSOCIACIONS
Objectiu de l'activitat: obtenció d'estadístiques de l'evolució, la distribució i les ﬁnalitats de les entitats del tercer sector.
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ESTADÍSTICA DE FUNDACIONS I ASSOCIACIONS
Codi: 07 07 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
La Memòria del Departament de Justícia publica les estadístiques de lʼevolució, la distribució i les
finalitats de les entitats del tercer sector. Aquesta informació es difon també a lʼAnuari estadístic de
Catalunya que publica lʼIdescat.
Referència temporal: 2012
Desagregació territorial: àmbits territorials i Catalunya
Resultats publicats:
Dret i entitats jurídiques 2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia/menuitem.6a30b1b2421bb1b6bd6b6410b0c0e1a0/?vgnextoid=b14
048a12822e310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b14048a12822e310VgnVCM2000009b0c1e
0aRCRD&vgnextfmt=default

Anuari estadístic de Catalunya (Internet) Associacions

http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=790&t=2012&x=12&y=14

Anuari estadístic de Catalunya (Internet) Fundacions

http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=789&t=2012&x=6&y=9

Anuari estadístic de Catalunya (Internet) Entitats jurídiques
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=791&t=2012&x=7&y=9

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Dret i entitats jurídiques 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi16602012.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE RESULTATS ELECTORALS
Codi: 07 08 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Governació i Relacions Institucionals
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
S'inicia l'actuació amb la recollida dels arxius informatitzats per part del Ministeri de l'Interior o el
Departament, segons la convocatòria. Una vegada corregits els errors d'enregistrament o de
transcripció, mitjançant diferents contrastos, es crea un arxiu estadístic provisional que conté
informació codiﬁcada de cada mesa i secció censal. Una vegada veriﬁcada l'exhaustivitat i la qualitat
de les dades es crea un arxiu estadístic deﬁnitiu que és tabulat i publicat per municipis amb
agregacions per comarques, circumscripcions i total de Catalunya.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: altres

Variables principals a investigar: nombre d'electors, votants, vots vàlids, vots en blanc, vots nuls,
vots a candidatures i referència geogràﬁca.
Organismes difusors: Departament de Governació i Relacions Institucionals
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: convocatòries electorals
Disponibilitat dels resultats sintètics: 12 setmanes
Cost directe estimat: 15.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RESULTATS ELECTORALS
Objectiu de l'activitat: explotació d'un arxiu estadístic dels resultats de cada convocatòria electoral que es duu a terme a
Catalunya.
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ESTADÍSTICA DE RESULTATS ELECTORALS
Codi: 07 08 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
La base de dades electorals presenta els resultats de cada convocatòria electoral que es duu a
terme a Catalunya: dades de participació i de vots, candidatures i candidats, i composició de l'òrgan.
Referència temporal de les dades: anys diversos
Desagregació territorial: municipal, comarcal i Aran
Resultats publicats:
Dades electorals (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.188cc2c34a4b942f8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=de
5ee4f76bc87110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=de5ee4f76bc87110VgnVCM1000000b0c1e
0aRCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
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ESTADÍSTICA ELECTORAL DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Codi: 07 09 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: Ministeri de l'Interior, Departament de Governació i Relacions
Institucionals
Ressenya de l'actuació:
Obtenció de l'estadística dels resultats electorals provisionals de la ciutat de Barcelona i estimació
del nivell de participació, així com l'elaboració de sèries dels resultats electorals a partir del
tractament estadístic de la informació subministrada pels organismes competents en l'àmbit electoral.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: quadriennal

Variables principals a investigar: nombre electors i vots per cada partit polític.
Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: secció censal

Referència temporal dels resultats: convocatòria electoral
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes
Cost directe estimat: 7.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA ELECTORAL DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Objectiu de l'activitat: obtenció de l'estadística dels resultats electorals provisionals de la ciutat de Barcelona i estimació
del nivell de participació, i també elaboració de sèries dels resultats electorals.
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ESTADÍSTICA ELECTORAL DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Codi: 07 09 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Resultats electorals i nivell de participació del municipi de Barcelona de les Eleccions autonòmiques.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: districtes, barris, àrees estadístiques bàsiques i seccions censals
Resultats publicats:
Eleccions al Parlament de Catalunya 25 novembre 2012 (Internet)
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/telec/aut/aut12/index.htm

Estadístiques temàtiques. Eleccions al Parlament de Catalunya 25 novembre 2012. Dossier de
Barcelona (Internet i publicació impresa)
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/inf/ele/ele31/ele31.pdf

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Estadístiques temàtiques. Eleccions al Parlament de Catalunya 25 de novembre 2012. Dossier de
Barcelona
http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/l2201.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DʼATENCIÓ A LA VÍCTIMA DEL DELICTE
Codi: 07 10 01

Tipus d'actuació: nova
Organismes responsables: Departament de Justícia
Organismes col·laboradors: Departament d'Interior

Ressenya de l'actuació:
Explotació de la informació de les dades disponibles en els expedients de les víctimes ateses per les
oﬁcines d'atenció a la víctima del delicte i d'altra documentació administrativa disponible al
Departament de Justícia.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: persones ateses pels equips d'atenció a la víctima del delicte del
Departament de Justícia segons sexe, edat, nacionalitat, tipologia del delicte i tipus d'actuació
Organismes difusors: Departament de Justícia

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'ATENCIÓ A LA VÍCTIMA DEL DELICTE
Objectiu de l'activitat: obtenció d'estadístiques bàsiques sobre persones ateses pels equips d'atenció a la víctima del
delicte del Departament de Justícia segons sexe, edat, nacionalitat, tipologia del delicte i tipus d'actuació, per àmbits
territorials.
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ESTADÍSTICA DʼATENCIÓ A LA VÍCTIMA DEL DELICTE
Codi: 07 10 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Estadístiques bàsiques sobre persones ateses pels equips dʼatenció a la víctima delicte del
Departament de Justícia segons sexe, edat, nacionalitat, tipologia del delicte i tipus dʼactuació, per
àmbits territorials, a partir de la informació administrativa disponible.
Referència temporal: 2012
Desagregació territorial: serveis territorials i Catalunya
Resultats publicats:
Atenció a la víctima 2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia/menuitem.6a30b1b2421bb1b6bd6b6410b0c0e1a0/?vgnextoid=d3ff
7890bfded310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d3ff7890bfded310VgnVCM1000008d0c1e0aR
CRD

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Atenció a la víctima 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi16612012.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE MEDIACIONS EN LʼÀMBIT DEL DRET PRIVAT
Codi: 07 11 01

Tipus d'actuació: nova
Organismes responsables: Departament de Justícia
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Explotació de les dades disponibles en el Centre de Mediació en l'àmbit del dret privat del
Departament de Justícia.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de sol·licituds de mediació familiar i comunitària,
mediacions ﬁnalitzades, derivacions judicials, nombre de mediadors.
Organismes difusors: Departament de Justícia

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE MEDIACIONS EN L'ÀMBIT DEL DRET PRIVAT
Objectiu de l'activitat: obtenció d'estadístiques bàsiques sobre les sol·licituds de mediació familiar i comunitària, les
mediacions ﬁnalitzades, les derivacions judicials i les mediacions d'àmbit judicial ﬁnalitzades, i sobre el nombre de
mediadors, per àmbits territorials.
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ESTADÍSTICA DE MEDIACIONS EN LʼÀMBIT DEL DRET PRIVAT
Codi: 07 11 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Estadístiques bàsiques sobre sol·licituds de mediació familiar i comunitària, mediacions finalitzades,
derivacions judicials i mediacions dʼàmbit judicial finalitzades i nombre de mediadors, per àmbits
territorials.
Referència temporal: 2012
Desagregació territorial: àmbits territorials i Catalunya
Resultats publicats:
Mediacions en l'àmbit del dret privat 2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia/menuitem.6a30b1b2421bb1b6bd6b6410b0c0e1a0/?vgnextoid=a91
048a12822e310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a91048a12822e310VgnVCM2000009b0c1e
0aRCRD

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Mediacions en l'àmbit del dret privat 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi16622012.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE POBLACIÓ ACTIVA
Codi: 08 01 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Explotació trimestral i anual especíﬁca per a Catalunya dels ﬁtxers de l'Enquesta de població activa
d'àmbit estatal i disposar d'una base de dades amb sèries de la població activa, ocupada,
desocupada i inactiva, així com de les seves característiques.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: activitat i inactivitat, ocupació i atur per sectors
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 4t trimestre del 2011, 1r, 2n i 3r trimestre del 2012
Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 setmanes
Cost directe estimat: 33.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE FORÇA DE TREBALL
Objectiu de l'activitat: coneixement de la dimensió i la caracterització de la força de treball.
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ESTADÍSTICA DE POBLACIÓ ACTIVA
Codi: 08 01 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Sʼhan realitzat les explotacions trimestrals per a Catalunya de lʼEnquesta de població activa dʼàmbit
estatal. Les principals magnituds considerades són les de la població activa, la població ocupada, la
població desocupada i la població inactiva segons les definicions de la OIT. Les variables incloses en
lʼexplotació específica són les principals variables sociodemogràfiques, els aspectes relacionats amb
les característiques de lʼocupació, amb la formació i les condicions de treball.
Referència temporal de les dades: 4t trimestre del 2011, 1r, 2n i 3r trimestre del 2012
Desagregació territorial: Catalunya i províncies
Resultats publicats:
Enquesta de població activa (Internet)
http://www.idescat.cat/treball/epa

Observacions:
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ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA SALARIAL
Codi: 08 02 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Explotació especíﬁca per a Catalunya de l'Enquesta d'estructura salarial d'àmbit estatal per tal
d'obtenir periòdicament informació estadística sobre els nivells, la composició i l'estructura dels
salaris de la població que treballa per compte aliè i presta els seus serveis.
Origen de la informació: recopilació de dades i dades d'origen estadístic
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: estructura i distribució de salaris
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2011
Cost directe estimat: 12.600 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA SALARIAL
Objectiu de l'activitat: obtenció d'informació sobre l'estructura salarial de la població que treballa per compte d'altri i que
presta els seus serveis en els centres de treball.
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ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA SALARIAL
Codi: 08 02 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Sʼha realitzat lʼexplotació específica per a Catalunya de lʼEnquesta dʼestructura salarial 2010 dʼàmbit
estatal. Sʼhan difós dades del guany mitjà anual i del guany per hora per treballador segons les
característiques sociodemogràfiques de lʼassalariat i segons les característiques de lʼempresa i de
lʼocupació. També sʼhan publicat resultats de la distribució del salari i de la seva composició i
estructura percentual.
Referència temporal de les dades: 2010
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Estadístiques de salaris (Internet)

http://www.idescat.cat/cat/societat/treball/salaris/

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE COSTOS LABORALS
Codi: 08 03 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Explotació especíﬁca per a Catalunya de l'Enquesta trimestral de cost laboral i l'Enquesta anual de
cost laboral, ambdues d'àmbit estatal, per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre el
cost de la força del treball, considerant els costos laborals per treballador per mes i any, amb la
corresponent desagregació dels seus components.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: cost laboral per treballador i mes, cost laboral per treballador i
any, per hora efectiva i temps de treball
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 4t trimestre del 2011, 1r, 2n i 3r trimestre del 2012
Disponibilitat dels resultats sintètics: 10 setmanes
Cost directe estimat: 13.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE COSTOS LABORALS
Objectiu de l'activitat: estimació del cost de la mà d'obra i dels seus components.
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ESTADÍSTICA DE COSTOS LABORALS
Codi: 08 03 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Sʼha realitzat lʼexplotació específica per a Catalunya de les enquestes de cost laboral, trimestral i
anual. Les magnituds considerades són el cost laboral mitjà per treballador i mes, per hora efectiva,
així com el temps treballat i no treballat i es presenta desagregat en costos salarials i costos no
salarials. Pel que fa a lʼEnquesta anual de cost laboral que sʼelabora a partir d'un qüestionari annex a
la trimestral el seu principal objectiu el cost mitjà per treballador i dels seus components principals:
percepcions salarials, cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social, cotitzacions voluntàries,
prestacions socials directes, indemnitzacions, despeses en formació professional, despeses en
transport, despeses de caràcter social i altres despeses derivades de la generació d'ocupació.
Referència temporal de les dades: 4t trimestre del 2011, 1r, 2n i 3r trimestre del 2012
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Estadístiques de cost laboral (Internet)
http://www.idescat.cat/treball/etcl

Observacions:
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ESTADÍSTICA D'EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ
Codi: 08 05 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Immigració

Ressenya de l'actuació:
Determinació del nombre de treballadors afectats per mesures de regulació d'ocupació a Catalunya i
de les causes per les quals s'han presentat els expedients. La font bàsica d'informació és una ﬁtxa
estadística que s'omple per a cada expedient de regulació d'ocupació presentat i resolt, en primera
instància, per l'autoritat laboral competent. Aquestes dades són depurades i tractades
informàticament.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: treballadors afectats, tipus d'expedients, efectes, mesures
adoptades, activitat econòmica, àmbit territorial, causa, sexe, forma d'acabament, òrgan resolució.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 setmanes
Cost directe estimat: 15.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS
Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions
laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients
de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.
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ESTADÍSTICA D'EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ
Codi: 08 05 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Resum mensual, de lʼacumulat de lʼany i de lʼacumulat dels darrers 12 mesos dels expedients
acabats per mesures de regulació dʼocupació a Catalunya i dels treballadors afectats segons tipus
(suspensió, reducció, extinció) i forma dʼacabament (autoritzats, no autoritzats, desistits), per òrgan
de resolució, i dels expedients autoritzats per mesures de regulació dʼocupació a Catalunya i dels
treballadors afectats per sexe segons tipus, efecte, òrgan de resolució, causa al·legada, divisió
econòmica i territori. També, actualització de la consulta interactiva de la web de lʼObservatori
dʼEmpresa i Ocupació que permet obtenir informació mensual, acumulada i anual des de lʼany 1990
sobre els expedients de regulació dʼocupació, les persones treballadores afectades per aquests
expedients, les hores de reducció de jornada, i els dies de suspensió dʼocupació segons diferents
variables consultables a mida.
Referència temporal de les dades: 2012. A la base de dades es disposa dʼinformació des de 1986
fins a novembre de 2012.
Desagregació territorial: municipal, comarcal, provincial i Catalunya
Resultats publicats:
Informació estadística en matèria d'expedients de regulació d'ocupació (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=aa93bbd60a5e7310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=aa93bbd60a5e7310VgnVCM10000
08d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Consulta interactiva de regulació d'ocupació (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.269dd5050bd36e5398740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=cf9bd054c9b11210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cf9bd054c9b11210VgnVCM1000008
d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE VAGUES I TANCAMENTS PATRONALS
Codi: 08 05 03

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Immigració

Ressenya de l'actuació:
Obtenció d'informació sobre les vagues i tancaments patronals que es produeixen a Catalunya, tant
si es té constància administrativa de la seva convocatòria com si és per una altra via. Per a cada vaga
o tancament patronal es fa un seguiment telefònic per part de l'autoritat laboral competent. La unitat
estadística bàsica és "vaga-província-mes"; per a cada vaga s'emplenen tants qüestionaris com
províncies afecti. Si la vaga té una durada superior a un mes, s'emplenen cada mes nous
qüestionaris. Això permet fer agregacions tant territorials com temporals. Aquests qüestionaris es
depuren i posteriorment se'n fa un tractament informàtic i estadístic.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp amb ﬁnalitats administratives
Informant inicial: empresa i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: conﬂictes, jornades i hores perdudes, treballadors participants,
activitat econòmica, temps de durada, resultat, àmbit territorial i àmbit funcional de conﬂicte,
motivació, forma d'acabament.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 10 setmanes
Cost directe estimat: 15.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS
Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions
laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients
de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.
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ESTADÍSTICA DE VAGUES I TANCAMENTS PATRONALS
Codi: 08 05 03
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Publicació mensual i anual. Informació estadística sobre les vagues i tancaments patronals que es
produeixen a Catalunya, recollida amb l'objectiu de quantificar la conflictivitat laboral i estimar les
pèrdues de jornades i d'hores de treball que suposen.
Es contemplen les variables: nombre de conflictes, centres de treball convocats i participants,
treballadors participants, jornades i hores perdudes, hores perdudes per treballador i índex
d'incidència segons treballadors participants segons característiques generals, repercussió, activitat
econòmica, motivació, forma d'acabament i resultat, àmbit territorial i òrgan que fa el seguiment del
conflicte.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: provincial i Catalunya
Resultats publicats:
Estadística de vagues i tancaments patronals (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=2706c864595e7310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2706c864595e7310VgnVCM10000
08d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Estadística de vagues i tancaments patronals

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi00502012.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
Codi: 08 05 04

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Immigració

Ressenya de l'actuació:
Tractament dels fulls estadístics que les meses negociadores presenten en fer la inscripció dels
convenis en els registres de les autoritats laborals competents per tal d'obtenir informació estadística
sobre la negociació col·lectiva per sectors territorials i funcionals.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: convenis, treballadors afectats, empreses afectades, increment
salarial, àmbit territorial, àmbit negociació, activitat econòmica, naturalesa de l'acord, òrgan registre,
titularitat de l'empresa, temporalitat, existència o no de clàusula de revisió per garantia salarial,
jornada anual.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes
Cost directe estimat: 30.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS
Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions
laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients
de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.
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ESTADÍSTICA DE NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
Codi: 08 05 04
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Dades mensuals dels acords col·lectius amb incidència a Catalunya, de les empreses i els
treballadors afectats, i del % dʼincrement salarial pactat (i revisat quan escau) segons àmbit de
negociació, trams dʼincrement salarial pactat, grans sectors dʼactivitat econòmica, vigència temporal,
clàusula de revisió per garantia salarial, i àmbit territorial dʼafectació, acompanyades dʼun document
dʼanàlisi. També, actualització de la consulta interactiva de la web de lʼObservatori dʼEmpresa i
Ocupació que permet obtenir informació mensual i anual des de lʼany 1994 sobre els acords
col·lectius, lʼincrement salarial pactat i/o lʼincrement salarial revisat i el còmput anual mitjà dʼhores
dʼaquests acords segons diferents variables consultades a mida.
Referència temporal de les dades: 2012. A la base de dades es disposa d'informació des de 1994
fina a octubre del 2012
Desagregació territorial: provincial i Catalunya
Resultats publicats:
Negociació col·lectiva (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=ed4bc864595e7310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ed4bc864595e7310VgnVCM10000
08d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Xifres de la negociació col·lectiva a Catalunya (tríptic publicat i Internet).

http://www20.gencat.cat/docs/observatoritreball/Generic/Documents/Treball/Estadistica/Triptic/2012/Arxius/xifre
s201210.pdf

Xifres de la negociació col·lectiva a Catalunya (nota informativa i Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/observatoritreball/Generic/Documents/Treball/Estadistica/Triptic/2012/Arxius/com
201210.pdf

Consulta interactiva de negociació col·lectiva (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.269dd5050bd36e5398740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=c6cfcc77d3a11210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c6cfcc77d3a11210VgnVCM1000008
d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Xifres de la negociació col·lectiva a Catalunya (tríptic)

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi09062012act141212.pdf

Xifres de la negociació col·lectiva a Catalunya (nota informativa)

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi09062012notaact141212.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONS LABORALS COL·LECTIVES
Codi: 08 05 05

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Obtenció de la informació sobre les conciliacions col·lectives que tenen lloc en els Serveis Territorials
del Departament. Aquests emplenen els fulls estadístics corresponents que són depurats i tractats
informàticament.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física i empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: conciliacions col·lectives, empreses afectades, treballadors
afectats, àmbit territorial, resultat de la conciliació, activitat econòmica.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 5 setmanes
Cost directe estimat: 10.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS
Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions
laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients
de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.
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ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONS LABORALS COL·LECTIVES
Codi: 08 05 05
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Resum mensual, de lʼacumulat de lʼany i de lʼacumulat dels darrers 12 mesos de les conciliacions
col·lectives dutes a terme a Catalunya, de les empreses afectades i dels treballadors afectats per
resultat, demarcació territorial i activitat econòmica.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: provincial i Catalunya
Resultats publicats:
Informació estadística en matèria de conciliacions individuals i col·lectives (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=79dabbd60a5e7310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=79dabbd60a5e7310VgnVCM10000
08d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONS LABORALS INDIVIDUALS
Codi: 08 05 06

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Obtenció d'informació sobre les conciliacions individuals dutes a terme a Catalunya per motiu
d'acomiadaments, sancions, reclamació de quantitats i altres motius. Les conciliacions individuals
tenen lloc en les diferents unitats de conciliació que depenen del Departament, que tenen com a
suport a la seva tasca una aplicació informàtica de gestió, la informació de la qual posteriorment es
depura i es tracta informàticament.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: motiu, acabament, conciliacions individuals, àmbit territorial,
quantitats acordades.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 5 setmanes
Cost directe estimat: 15.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS
Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions
laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients
de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.
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ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONS LABORALS INDIVIDUALS
Codi: 08 05 06
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Resum mensual, de lʼacumulat de lʼany i de lʼacumulat dels darrers 12 mesos de les conciliacions
individuals dutes a terme a Catalunya i de les quantitats acordades per motiu (dʼacomiadament,
sanció, reclamació de quantitats i altres motius), forma dʼacabament i demarcació territorial.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: comarcal, provincial i Catalunya
Resultats publicats:
Informació estadística en matèria de conciliacions individuals i col·lectives (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=79dabbd60a5e7310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=79dabbd60a5e7310VgnVCM10000
08d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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ESTADÍSTICA DE SINISTRALITAT LABORAL
Codi: 08 05 07

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
La informació estadística sobre els accidents de treball s'obté dels comunicats que les mútues
laborals han de fer davant l'autoritat laboral competent. Aquestes dades són depurades i tabulades
segons el tipus de sinistres i les circumstàncies en què aquests es produeixen.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: accidents de treball, àmbit territorial, activitat econòmica, gravetat,
sexe, tipus contracte, índex incidència.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes
Cost directe estimat: 60.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS
Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions
laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients
de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.
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ESTADÍSTICA DE SINISTRALITAT LABORAL
Codi: 08 05 07
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Informació estadística sobre els accidents de treball que sʼobté dels comunicats que les mútues
laborals han de fer davant lʼautoritat laboral competent. Conté dades dels accidents de treball en
jornada laboral amb baixa segons gravetat, tipus contracte, territori, sexe i sector econòmic; dades
d'accidents de treball en jornada laboral in itínere; dades d'accidents de treball sense baixa; dades
dels índexs d'incidència dels accidents en jornada de treball segons gravetat, territori i sector
econòmic.
Referència temporal de les dades: 2012. A la base de dades es disposa dʼinformació des de 1982
fins a desembre de 2012.
Desagregació territorial: comarcal, provincial i Catalunya
Resultats publicats:
Sinistralitat laboral (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=6c5a7fdc11ae7310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6c5a7fdc11ae7310VgnVCM1000008
d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Consulta interactiva de sinistralitat laboral (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.269dd5050bd36e5398740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=c9ac9e2b29a11210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c9ac9e2b29a11210VgnVCM100000
8d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE LES EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL
Codi: 08 05 08

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Immigració

Ressenya de l'actuació:
Determinar el nombre d'empreses de treball temporal registrades que operen a Catalunya, persones
afectades i tipus de contractes fent una explotació estadística de la informació administrativa
disponible del Registre d'empreses de treball temporal.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: empreses de treball temporal, treballadors cedits, contractes de
posada a disposició, tipus contractes, àmbit territorial, activitat econòmica de la empresa usuària,
autoritat laboral competent en el registre.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: 10.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS
Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions
laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients
de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.
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ESTADÍSTICA DE LES EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL
Codi: 08 05 08
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Explotació estadística de la informació administrativa disponible del Registre dʼempreses de treball
temporal, treballadors cedits i contractes de posada a disposició, per tipus de contracte, àmbit
territorial, activitat econòmica i autoritat laboral competent.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: provincial i Catalunya
Resultats publicats:
Consulta interactiva de dades de contractació laboral d'ETT (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=922e03cd4f398310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=922e03cd4f398310VgnVCM200000
9b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Informació sobre Empreses de treball temporal (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=67f63c56cf9e7310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=67f63c56cf9e7310VgnVCM1000008d
0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Informació sobre Empreses de treball temporal

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi15302011.xls

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL
Codi: 08 05 10

Tipus d'actuació: nova
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Immigració

Ressenya de l'actuació:
Elaboració d'informació estadística sobre el desenvolupament de l'acció inspectora a Catalunya.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: activitat inspectora, mesures i resultats, àrees d'actuació, àmbit
territorial, sector econòmic.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012
Cost directe estimat: 30.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS
Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions
laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients
de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.
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ESTADÍSTICA DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL
Codi: 08 05 10
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Dades estadístiques sobre lʼactivitat de la Inspecció de Treball a Catalunya i el desglossament per
les quatre províncies, detallant segons les àrees funcionals en què la inspecció és competent i per
les matèries més rellevants (autoritzacions de treball dʼestrangers i igualtat dʼoportunitats).
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: províncies i Catalunya
Resultats publicats:
Estadística de la Inspecció de Treball (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=18db57a68cae7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=18db57a68cae7310VgnVCM20000
09b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Estadística de la Inspecció de Treball

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi16322011.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DELS DEMANDANTS D'OCUPACIÓ I DE LʼATUR REGISTRAT
Codi: 08 06 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: Servei Públic d'Ocupació Estatal

Ressenya de l'actuació:
Tractament estadístic de les dades de caràcter administratiu disponibles per conèixer el nombre de
demandants d'ocupació, aturats o no, registrats a les Oﬁcines del Servei d'Ocupació de la Generalitat
i les seves característiques, en l'àmbit de Catalunya.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: àmbit territorial, ocupació preferent sol·licitada, sexe, edat, nivell
formatiu, activitat econòmica, durada de la demanda, nacionalitat, demandants d'ocupació, aturats.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 setmana
Cost directe estimat: 60.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA INTERMEDIACIÓ LABORAL
Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre i les característiques dels demandants d'ocupació, de les ofertes de treball
gestionades, dels contractes de treball registrats, i també altres característiques de la intermediació laboral.
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ESTADÍSTICA DELS DEMANDANTS D'OCUPACIÓ I DE LʼATUR REGISTRAT
Codi: 08 06 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Aquesta estadística és el resultat de lʼexplotació del fitxer administratiu de demandants dʼocupació
inscrits al Servei dʼOcupació de Catalunya (SOC). Mitjançant informació agregada en diferents
productes, es dóna informació sobre la classificació estadística de les persones que estan inscrites al
SOC (principalment: demandants dʼocupació, demandants dʼocupació no ocupats i aturat registrat),
així com de diferents variables de classificació com: àmbit territorial, activitat econòmica, ocupació,
sexe, edat, nivell formatiu, nacionalitat i durada de la demanda.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: municipal, comarcal, provincial i Catalunya
Resultats publicats:
Demandes d'ocupació, atur registrat i contractació laboral (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=a2b411bea9fd7310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a2b411bea9fd7310VgnVCM100000
8d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Consulta interactiva d'atur registrat i demandes d'ocupació (Internet)
http://observatorideltreball.gencat.cat/ObservatoriDelTreball/default.html

Informació gràfica dinàmica (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=c68837d62a3a3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c68837d62a3a3210VgnVCM10000
08d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Nota informativa. Atur registrat (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=a2b411bea9fd7310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a2b411bea9fd7310VgnVCM100000
8d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Nota informativa. Atur registrat. Població estrangera (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=b51f38166aae7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b51f38166aae7310VgnVCM200000
9b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL
Codi: 08 06 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: Servei Públic d'Ocupació Estatal

Ressenya de l'actuació:
Quantiﬁcar el nombre de contractes laborals registrats en els serveis públics d'ocupació de l'Estat
amb lloc de treball a Catalunya i la tipologia de contractes fent una explotació estadística de la
informació administrativa disponible.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: àmbit territorial, activitat econòmica, ocupació, tipus de contracte,
sexe, edat, nivell formatiu, durada del contracte, grandària de l'empresa.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 setmana
Cost directe estimat: 60.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA INTERMEDIACIÓ LABORAL
Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre i les característiques dels demandants d'ocupació, de les ofertes de treball
gestionades, dels contractes de treball registrats, i també altres característiques de la intermediació laboral.
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ESTADÍSTICA DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL
Codi: 08 06 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Informació mensual i acumulada per mesos sobre contractació laboral mostrada per web en diferents
suports i també en format interactiu flash, recollida amb l'objectiu de quantificar el nombre de
contractes laborals registrats als serveis públics d'ocupació, amb lloc de treball a Catalunya, conèixer
la tipologia dels contractes que s'estan signant i mostrar com evolucionen. Es preveuen les variables:
període, tipus de contracte, àmbit territorial, activitat econòmica, ocupació, nivell formatiu, sexe, edat
del contractat, durada del contracte en el cas dels temporals, grandària de lʼempresa, còpies
bàsiques, indicador estranger i indicador ETT.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: municipal, comarcal, provincial i Catalunya
Resultats publicats:
Contractació laboral (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=23f0ff494dfd7310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=23f0ff494dfd7310VgnVCM1000008d0
c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Informació gràfica dinàmica (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=3d6f37d62a3a3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3d6f37d62a3a3210VgnVCM100000
8d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Consulta interactiva de dades de contractació laboral (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=922e03cd4f398310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=922e03cd4f398310VgnVCM200000
9b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Consulta interactiva de dades de contractació laboral dʼestrangers (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=922e03cd4f398310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=922e03cd4f398310VgnVCM200000
9b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Consulta interactiva de contractació laboral de les ETT (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=922e03cd4f398310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=922e03cd4f398310VgnVCM200000
9b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Nota informativa. Contractació laboral (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=23f0ff494dfd7310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=23f0ff494dfd7310VgnVCM1000008d0
c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Balanç de la contractació a Catalunya (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=23f0ff494dfd7310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=23f0ff494dfd7310VgnVCM1000008d0
c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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ESTADÍSTICA DE LES OFERTES DE TREBALL REGISTRADES
Codi: 08 06 03

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: Servei Públic d'Ocupació Estatal

Ressenya de l'actuació:
Tractament estadístic de les dades de caràcter administratiu de les ofertes de llocs de treball a cobrir
que l'empresa presenta, a ﬁ de conèixer el nombre i les característiques dels llocs de treball oferts a
Catalunya gestionats pels serveis públics d'ocupació, i al portal Feina Activa del Servei d'Ocupació de
Catalunya.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: llocs de treball gestionats, àmbit territorial, ocupació, nivell
professional, nivell formatiu, edat sol·licitada, activitat econòmica, dimensió de l'empresa, tipus de
relació laboral, durada del contracte.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 setmanes
Cost directe estimat: 60.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA INTERMEDIACIÓ LABORAL
Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre i les característiques dels demandants d'ocupació, de les ofertes de treball
gestionades, dels contractes de treball registrats, i també altres característiques de la intermediació laboral.
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ESTADÍSTICA DE LES OFERTES DE TREBALL REGISTRADES
Codi: 08 06 03
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Resum mensual, de lʼacumulat de lʼany i de la mitjana dels darrers 12 mesos de les ofertes i dels
llocs de treball oferts a Catalunya que presenten les empreses a intermediació, és a dir, registrades a
les oficines dels serveis públics dʼocupació o publicades al portal dʼInternet Feina Activa sigui quin
sigui lʼorigen (Administració pública, oficines de treball, empreses, o agències privades). Informació
estadística dels llocs de treball de les ofertes registrades a les oficines dels serveis públics
dʼocupació i de les ofertes registrades per les empreses al portal dʼInternet Feina Activa segons els
requeriments de lʼempresa i les característiques del lloc, i ocupacions o subcategories amb més llocs
de treball oferts.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: comarcal, provincial i Catalunya
Resultats publicats:
Informació estadística d'ofertes de llocs de treball (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=f43be52ffbfd7310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f43be52ffbfd7310VgnVCM1000008d0
c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE LES ESCOLES I CENTRES DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA
Codi: 08 07 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Determinar el nombre i les característiques dels cursos considerats en el Programa de formació
permanent adreçat al sector agrari, fent un tractament de la informació administrativa disponible.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de cursos i alumnes
Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL
Objectiu de l'activitat: conèixer les accions de formació ocupacional, essencialment el nombre de cursos i d'alumnes.
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ESTADÍSTICA DE LES ESCOLES I CENTRES DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA
Codi: 08 07 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades que es difonen, corresponents als centres del Departament, corresponen a cicles
formatius i nombre d'alumnes en la formació reglada i cursos i nombre total d'alumnes per sexe i
formació contínua.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Evolució de l'alumnat a les escoles i centres del Departament (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=f95948
81cbb24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f9594881cbb24110VgnVCM1000000b0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE CREACIÓ D'EMPRESES A TRAVÉS DE LA XARXA I DEL PROGRAMA
INICIA
Codi: 08 08 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Tractament estadístic de la documentació administrativa disponible a ﬁ de conèixer el nombre i les
característiques dels usuaris d'INICIA i el nombre d'empreses creades i llocs de treball creats com a
resultat de la gestió.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: accions realitzades, persones beneﬁciàries d'aquestes accions,
àmbit territorial, subvencions, import.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012
Cost directe estimat: 10.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL FOMENT DE L'OCUPACIÓ
Objectiu de l'activitat: conèixer, entre altres, el nombre i les característiques de les diverses polítiques actives per al
foment de lʼocupació que es programen.

PAAE 2012
169

ESTADÍSTICA DE CREACIÓ D'EMPRESES A TRAVÉS DE LA XARXA I DEL
PROGRAMA INICIA
Codi: 08 08 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Explotació estadística de dades d'accions realitzades, persones beneficiàries d'aquestes accions,
àmbit territorial, subvencions, imports i comarca, a fi de conèixer el nombre i les característiques dels
usuaris dʼINICIA i el nombre dʼempreses creades i llocs de treball creats.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: comarcal, provincial i Catalunya
Resultats publicats:
Informació Programa Creació dʼempreses (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=5a03e0a90afd7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5a03e0a90afd7310VgnVCM200000
9b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Informació Programa Creació d'empreses

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi15352011.xls

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ AUTÒNOMA
Codi: 08 08 03

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Explotació estadística de la informació administrativa disponible per tal d'obtenir dades sobre les
característiques de les persones beneﬁciàries i dels tipus de subvencions per a la promoció de
l'ocupació autònoma.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: tipus de subvenció, nombre, import, àmbit territorial, sexe del
beneﬁciari.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: 10.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL FOMENT DE L'OCUPACIÓ
Objectiu de l'activitat: conèixer, entre altres, el nombre i les característiques de les diverses polítiques actives per al
foment de lʼocupació que es programen.
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ESTADÍSTICA DE PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ AUTÒNOMA
Codi: 08 08 03
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Explotació estadística de dades de subvencions i beneficiaris, per tipus de subvenció, nombre,
import, àmbit territorial, sexe del beneficiari i comarca, per tal dʼobtenir dades sobre les
característiques de les persones beneficiàries i dels tipus de subvencions de la promoció de
lʼocupació autònoma
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: comarcal, provincial i Catalunya
Resultats publicats:
Informació Promoció de l'ocupació autònoma (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=550ee78b26bd7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=550ee78b26bd7310VgnVCM20000
09b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Pronmoció de l'ocupació autònoma

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi15362011.xls

Observacions:

PAAE 2012

172

ESTADÍSTICA DEL SUPORT A COOPERATIVES I SOCIETATS LABORALS
Codi: 08 08 04

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Explotació estadística dels arxius administratius disponibles per determinar la incidència dels ajuts i
subvencions que es destinen a cooperatives i societats laborals en la creació, manteniment i
promoció dels llocs de treball.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: tipus de subvenció, nombre, import, tipus d'entitat subvencionada,
àmbit territorial.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: 10.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL FOMENT DE L'OCUPACIÓ
Objectiu de l'activitat: conèixer, entre altres, el nombre i les característiques de les diverses polítiques actives per al
foment de lʼocupació que es programen.
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ESTADÍSTICA DEL SUPORT A COOPERATIVES I SOCIETATS LABORALS
Codi: 08 08 04
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Explotació estadística de dades de subvencions per tipus de subvenció, nombre, import, tipus
d'entitat subvencionada, àmbit territorial i comarca, per determinar la incidència dels ajuts i
subvencions que es destinen a cooperatives i societats laborals en la creació, manteniment i
promoció dels llocs de treball.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: comarcal i Catalunya
Resultats publicats:
Informació Suport a cooperatives i societats laborals (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=39dbe78b26bd7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=39dbe78b26bd7310VgnVCM20000
09b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Suport a cooperatives i societats laborals

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi15382011suport.xls

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE SOCIETATS COOPERATIVES
Codi: 08 09 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Explotació de dades bàsiques del Registre de cooperatives del Departament d'Empresa i Ocupació.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: cooperatives existents, cooperatives constituïdes, socis, tipus
cooperativa, activitat econòmica, àmbit territorial.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L'ECONOMIA COOPERATIVA I SOCIAL
Objectiu de l'activitat: explotació dels diferents registres administratius en les competències en matèria de cooperatives i
societats laborals, per conèixer-ne, entre altres, el nombre i les característiques. Aquesta informació es pot completar amb
operacions especíﬁques d'enquesta directa.
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ESTADÍSTICA DE SOCIETATS COOPERATIVES
Codi: 08 09 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Explotació mensual de dades bàsiques del Registre de cooperatives del Departament. Dades de
cooperatives existents per àmbit territorial i tipus de cooperativa. Explotació anual de dades de
cooperatives, cooperatives constituïdes i socis, per tipus de cooperativa, activitat econòmica, àmbit
territorial i comarca.
Referència temporal de les dades: 2011 i 2012
Desagregació territorial: comarcal, provincial i Catalunya
Resultats publicats:
Cooperatives existents (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=39dbe78b26bd7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=39dbe78b26bd7310VgnVCM20000
09b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Informació Cooperatives, societats autònomes laborals i societats limitades laborals (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=39dbe78b26bd7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=39dbe78b26bd7310VgnVCM20000
09b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE SOCIETATS LABORALS
Codi: 08 09 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Explotació de dades bàsiques del Registre de societats laborals anònimes i limitades del
Departament d'Empresa i Ocupació.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: societats laborals existents, societats laborals registrades, socis,
àmbit territorial, activitat econòmica.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L'ECONOMIA COOPERATIVA I SOCIAL
Objectiu de l'activitat: explotació dels diferents registres administratius en les competències en matèria de cooperatives i
societats laborals, per conèixer-ne, entre altres, el nombre i les característiques. Aquesta informació es pot completar amb
operacions especíﬁques d'enquesta directa.
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ESTADÍSTICA DE SOCIETATS LABORALS
Codi: 08 09 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Explotació mensual de dades bàsiques del Registre de societats laborals anònimes i limitades del
Departament. Dades de societats laborals existents per àmbit territorial i sector d'activitat econòmica.
Explotació anual de dades de societats laborals existents, societats laborals registrades i socis, per
àmbit territorial, activitat econòmica i comarca.
Referència temporal de les dades: 2011 i 2012
Desagregació territorial: comarcal, provincial i Catalunya
Resultats publicats:
Societats laborals existents (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=39dbe78b26bd7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=39dbe78b26bd7310VgnVCM20000
09b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Informació Cooperatives, societats autònomes laborals i societats limitades laborals (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=39dbe78b26bd7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=39dbe78b26bd7310VgnVCM20000
09b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE L'OCUPACIÓ ASSALARIADA I AUTÒNOMA
Codi: 08 10 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Immigració

Ressenya de l'actuació:
El Ministeri de Treball i Immigració tramet, periòdicament, al Departament informació dels comptes de
cotització del règim general de la Seguretat Social i dels treballadors autònoms. Es tracta d'obtenir
les tabulacions oportunes respecte als treballadors assalariats i als treballadors autònoms.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: treballadors assalariats, autònoms, activitat econòmica, àmbit
territorial.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 setmanes
Cost directe estimat: 20.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L'OCUPACIÓ ASSALARIADA I AUTÒNOMA
Objectiu de l'activitat: explotació estadística dels comptes de cotització de diversos règims de la Seguretat Social i dels
treballadors autònoms.
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ESTADÍSTICA DE L'OCUPACIÓ ASSALARIADA I AUTÒNOMA
Codi: 08 10 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
A partir de la informació de comptes de cotització i de treballadors afiliats, que la Tresoreria General
de la Seguretat Social tramet trimestralment, s'obtenen tabulacions que quantifiquen per a Catalunya
i a nivell territorial els treballadors afiliats a la Seguretat Social en un compte de cotització
(assalariats) i els treballadors per compte propi (autònoms). Aquestes dades estan tabulades segons
activitat econòmica i, en el cas dels assalariats, per la grandària de lʼempresa.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: municipal, comarcal, provincial i Catalunya
Resultats publicats:
Afiliació a la Seguretat Social (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=43b62c6bf8728310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=43b62c6bf8728310VgnVCM100000
8d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Nota informativa. Afiliació a la Seguretat Social (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=d7601bd1d8fd7310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d7601bd1d8fd7310VgnVCM100000
8d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Nota d'ocupació en activitats d'alt contingut tecnològic (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=d7601bd1d8fd7310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d7601bd1d8fd7310VgnVCM100000
8d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Nota informativa. Afiliació estrangera a la Seguretat Social (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=b51f38166aae7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b51f38166aae7310VgnVCM200000
9b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
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ESTADÍSTICA DEL MERCAT DE TREBALL DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Codi: 08 12 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: Institut Nacional de la Seguretat Social, Departament d'Empresa i
Ocupació, Institut Nacional d'Estadística
Ressenya de l'actuació:
Obtenció i elaboració de les estadístiques d'ocupació, atur registrat a les OTGs de la ciutat de
Barcelona (mensual), dades d'aﬁliació als règims general i especial d'autònoms de la Seguretat
Social i estimació de la població activa, ocupada i aturada a la ciutat de Barcelona a través de
l'Enquesta de població activa (trimestral).
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: persona física i empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció
de document estadístic
Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: ocupats i aturats per sexe, edat, taxa d'atur
Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 5 setmanes
Cost directe estimat: 13.400 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL MERCAT DE TREBALL DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Objectiu de l'activitat: obtenció i elaboració de les estadístiques, referides a la ciutat de Barcelona, de l'ocupació, l'atur
registrat a les oﬁcines de treball de la Generalitat, les dades d'aﬁliació als règims general i especial d'autònoms de la
Seguretat Social i l'estimació de la població activa, ocupada i aturada a la ciutat.
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ESTADÍSTICA DEL MERCAT DE TREBALL DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Codi: 08 12 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Taules estadístiques d'ocupats i aturats per sexe, edat i taxa d'atur
Referència temporal de les dades: 2011 i 2012
Desagregació territorial: Barcelona
Resultats publicats:
Estadístiques de mercat de treball (Internet)

http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/ttreball/index.htm

Informes estadístics. Dades bàsiques del món laboral a Barcelona. 2011 (Internet i publicació
impresa)
http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/inf/treb/treb11/pdf/inf2011.pdf

La informació sobre els resutats de l'actuació també es pot descarretar des del web de l'Idescat:
Informes estadístics. Dades bàsiques del món laboral a Barcelona. 2011
http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/a06692011.pdf

Observacions:
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ENQUESTA DE SALUT DE LA POBLACIÓ
Codi: 09 01 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya
Ressenya de l'actuació:
Realització d'una enquesta a una mostra representativa de persones residents a Catalunya no
institucionalitzades per tal de conèixer l'estat de salut i la utilització dels serveis sanitaris de la
població catalana. Des de l'any 2010 l'ESCA té caràcter continu, la qual cosa suposa que el treball
de camp i la recollida d'informació són ininterromputs. Per a l'any 2012 es preveuen dues onades
semestrals, cadascuna d'aquestes onades permetrà obtenir indicadors representatius per al conjunt
de Catalunya. A ﬁnals del 2012 es disposarà ja de cinc onades amb una grandària mostral que
permetrà donar resultats per Catalunya i regions sanitàries.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial
Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: sociodemogràﬁques, estat de salut, hàbits en relació amb la salut,
utilització de serveis sanitaris.
Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos
Cost directe estimat: 399.400 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SALUT DE LA POBLACIÓ
Objectiu de l'activitat: conèixer aspectes fonamentals de l'estat de salut de la població no institucionalitzada i de la
utilització dels serveis sanitaris.

PAAE 2012
183

ENQUESTA DE SALUT DE LA POBLACIÓ
Codi: 09 01 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
LʼEnquesta de salut de Catalunya (ESCA) recull informació sobre les característiques
sociodemogràfiques de la població de Catalunya, els hàbits i estils de vida, lʼestat de salut i la qualitat
de vida, la utilització de serveis de salut i la satisfacció amb els serveis assistencials utilitzats. A més,
lʼany 2012, lʼESCA inclou en el seu qüestionari complementari preguntes referents a tecnologies de
la informació i la comunicació en salut; pràctiques preventives del càncer de còlon i pròstata; salut
visual, auditiva i bucodental, motius de la no-atenció sanitària i avaluació de la campanya “Dolor al
pit? Truca al 112”. Les dades es difonen per mitjà del web del Departament de Salut i de
lʼObservatori del Sistema de Salut de Catalunya.
Referència temporal de les dades: el treball de camp és ininterromput i es tanca en onades
semestrals. Els informes de resultats són anuals, tanmateix, es disposa de dades i indicadors per
semestres. Actualment, estan disponibles els informes dels anys 2010, 2011 i 2012, a més de
lʼInforme de lʼESCA per regions sanitàries (2010-2012).
Desagregació territorial: lʼESCA 2010-2014 és el primer cicle dʼaquesta nova edició de lʼESCA. Es
divideix en 8 onades semestrals al final de les quals, per acumulació dʼenquestes, serà possible
lʼanàlisi de territoris supramunicipals inferiors a la regió sanitària (similars a la vegueria) així com de
variables amb baixa prevalença o molt desagregades.
Resultats publicats:
Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) (Internet)
www.gencat.cat/salut/esca

Enquesta de salut de Catalunya 2012. Informe dels principals resultats (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dbb85aa2c955c7c3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=f8
ac47d484b06310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f8ac47d484b06310VgnVCM2000009b0c1e
0aRCRD&vgnextfmt=default

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Enquesta de salut de Catalunya 2012. Informe dels principals resultats

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi16312012.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT
Codi: 09 02 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut Nacional d'Estadística
Ressenya de l'actuació:
Selecció i codiﬁcació de la causa bàsica de mort i altres variables expressades en la butlleta
estadística de defunció. Posteriorment, aquesta informació és enregistrada, depurada i explotada.
Anualment es fa l'anàlisi i difusió de resultats així com estudis de periodicitat no ﬁxada. Les dades
bàsiques de defunció es trameten a l'Institut d'Estadística de Catalunya per tal de fer l'estadística del
moviment natural de la població i a l'Institut Nacional d'Estadística per fer l'estadística espanyola.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: edat, sexe, lloc de residència i de defunció, data i causa bàsica de
la mort.
Organismes difusors: Departament de Salut
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, Catalunya i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: 171.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT
Objectiu de l'activitat: selecció i codiﬁcació de la causa bàsica de mort i d'altres variables expressades en la butlleta
estadística de defunció. Posteriorment, aquesta informació és enregistrada, depurada i explotada.
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ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT
Codi: 09 02 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els resultats publicats contenen informació sobre la mortalitat general (nombre de defuncions i
taxes), la mortalitat per causes, lʼesperança de vida, la mortalitat prematura i la mortalitat infantil a
Catalunya. Les dades es difonen per mitjà de la pàgina web del Departament de Salut, així com per
la de lʼObservatori del Sistema de Salut.
Referència temporal de les dades: 2010.
Desagregació territorial: Catalunya. Per alguns dels indicadors es realitza desagregació territorial per
regions sanitàries i comarques
Resultats publicats:
Departament de Salut. Anàlisi de la mortalitat a Catalunya (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.f33aa5d2647ce0dbe23ffed3b0c0e1a0/?vgnextoid=26529ef5
f40cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=26529ef5f40cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&
vgnextfmt=default

Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. Anàlisi de la mortalitat a Catalunya (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dbb85aa2c955c7c3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=b1
b18cae7e155310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b1b18cae7e155310VgnVCM2000009b0c1
e0aRCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
La informació disponible no publicada es pot sol·licitar al Servei d'Informació i Estudis de la Direcció
General de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut.
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ESTADÍSTICA DE MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA
Codi: 09 03 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Tractament i anàlisi de les butlletes de les malalties de declaració obligatòria tant pel que fa a les
numèriques com a les individualitzades. Les primeres es reben setmanalment i constitueixen un
resum numèric del nombre de casos per setmana i comarca de les malalties de declaració
obligatòria. Les individualitzades proporcionen, a més, informació sobre les característiques del
pacient.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: per a les malalties de declaració numèriques: nombre de casos/
setmana, centre declarant, setmana; per a les malalties de declaració individualitzades: nom, edat i
sexe del pacient, tipus de malaltia, centre declarant, data d'inici dels símptomes, declaració per
sospita o per conﬁrmació.
Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: 41.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA
Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre de casos per setmana i comarca de les malalties de declaració obligatòria. Les
individualitzades proporcionen, a més, informació sobre les característiques del pacient.
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ESTADÍSTICA DE MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA
Codi: 09 03 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els resultants proporcionen coneixement sobre el comportament (evolució i tendència) de les
malalties infeccioses (casos aïllats i brots epidèmics) subjectes a vigilància epidemiològica (taxes
dʼincidència). Els resultats es poden consultar en el Butlletí Epidemiològic de Catalunya (BEC), que
ofereix a cada publicació les dades de casos per setmanes, i anualment el resum de les dades de
l'any anterior.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya, província, comarca i municipi. També regió sanitària, sector
sanitari i àrea bàsica de salut.
Resultats publicats:
Resultats setmanals. Butlletí Epidemiològic de Catalunya (BEC) (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.21c58aea29b124fc48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=31d
adc4beb235310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=31dadc4beb235310VgnVCM2000009b0c1e
0aRCRD

Observacions:
La publicació del resum anual de resultats de lʼany 2011 es preveu per a finals de juny del 2013. La
informació disponible no publicada es pot sol·licitar a la Secretaria de Salut Pública del Departament
de Salut.
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ESTADÍSTICA DEL CONJUNT MÍNIM BÀSIC DE DADES D'ALTA HOSPITALÀRIA
Codi: 09 04 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
El Departament de Salut disposa d'un registre del conjunt mínim bàsic de dades d'alta hospitalària
(CMBDAH) que es nodreix de la informació subministrada pels centres. Aquest registre recull
informació de les altes de tots els hospitals de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) i
d'una part creixent dels altres hospitals d'aguts de Catalunya.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: edat, sexe, procedència, règim econòmic, diagnòstics,
procediments.
Organismes difusors: Departament de Salut
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: 204.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL CONJUNT MÍNIM BÀSIC DE DADES D'ALTA HOSPITALÀRIA
Objectiu de l'activitat: obtenir informació de les altes de tots els hospitals de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública
(XHUP) i d'una part creixent dels altres hospitals d'aguts de Catalunya.
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ESTADÍSTICA DEL CONJUNT MÍNIM BÀSIC DE DADES D'ALTA HOSPITALÀRIA
Codi: 09 04 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
El conjunt mínim bàsic de dades dʼalta hospitalària (CMBDHA) descriu lʼactivitat duta a terme en els
hospitals de Catalunya, amb els objectius de conèixer la patologia atesa i els procediments
practicats, avaluar el funcionament dels recursos, donar suport i millorar la planificació sanitària,
dirigir la compra de serveis i modular el sistema de pagament, entre dʼaltres.
Referència temporal de les dades: 2011 (dades tancades el 31 de desembre de cada any)
Desagregació territorial: Catalunya, regions sanitàries (en el cas de la Regió de Barcelona,
desagregada per tres àmbits) i àmbits territorials de referència supramunicipals
Resultats publicats:
Central de Resultats (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dbb85aa2c955c7c3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=9c
d1a82c8af25310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9cd1a82c8af25310VgnVCM1000008d0c1e0
aRCRD&vgnextfmt=default

Conjunts mínims bàsics de dades dʼactivitat assistencial 2010 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dbb85aa2c955c7c3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=27
7f427034616310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=277f427034616310VgnVCM1000008d0c1e
0aRCRD&vgnextfmt=default

CatSalut. Informes anuals (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=9d96d92
036ada310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9d96d92036ada310VgnVCM1000008d0c1e0aRC
RD&vgnextfmt=default

Observacions:
A diferència dʼanys anteriors, les dades de l'any 2011 no han estat publicades en un informe
monogràfic, però poden ser consultades a lʼInforme de la Central de Resultats de juliol del 2012.
Aquest informe, a més de les dades del CMBDAH, també difon dades de les enquestes de
satisfacció, la central de balanços i altres registres i enquestes del Departament de Salut i CatSalut.
També es poden formular demandes específiques dʼinformació omplint el formulari de sol·licitud del
Registre del conjunt mínim bàsic de dades de l'alta hospitalària (CMBDAH) del CatSalut.
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ESTADÍSTICA D'ESTABLIMENTS SANITARIS EN RÈGIM D'INTERNAT
Codi: 09 05 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Ressenya de l'actuació:
Gestionar l'elaboració de l'enquesta d'establiments sanitaris i sociosanitaris en règim d'internat per
als centres hospitalaris de Catalunya amb la ﬁnalitat de facilitar-ne la informació estadística anual,
per a la seva publicació i explotació sistemàtica.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia
Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: identiﬁcació del centre, naturalesa jurídica, activitat assistencial,
personal, dades econòmiques, dotació assistencial.
Organismes difusors: Departament de Salut
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012
Cost directe estimat: 69.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'ESTABLIMENTS SANITARIS EN RÈGIM D'INTERNAT
Objectiu de l'activitat: recollir dades d'activitats econòmiques i d'estructures dels hospitals d'aguts, crònics i psiquiàtrics de
Catalunya.
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ESTADÍSTICA D'ESTABLIMENTS SANITARIS EN RÈGIM D'INTERNAT
Codi: 09 05 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Informació estadística de l'assistència hospitalària a Catalunya, basada en informació sobre
lʼestructura, dotació, activitat assistencial i econòmica dels hospitals de Catalunya dʼaguts,
sociosanitaris i psiquiàtrics. Les dades es difonen per mitjà de la pàgina web del Departament de
Salut, així com per la de lʼObservatori del Sistema de Salut.
Referència temporal de les dades: any 2010
Desagregació territorial: Catalunya, províncies i regions sanitàries.
Resultats publicats:
Departament de Salut. Estadística dels centres hospitalaris de Catalunya, 2010: Resum de
resultats.(Internet)
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.f33aa5d2647ce0dbe23ffed3b0c0e1a0/?vgnextoid=b3a19ef5
f40cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b3a19ef5f40cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&
vgnextfmt=default

Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. Informació estadística de l'estructura, dotació i
activitat dels centres hospitalaris 2010 (Internet)
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dbb85aa2c955c7c3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=dc
19e0bfc40a5310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=dc19e0bfc40a5310VgnVCM1000008d0c1e0
aRCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
La informació disponible no publicada es pot sol·licitar al Servei d'Informació i Estudis de la Direcció
General de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut.
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ESTADÍSTICA DE CENTRES I SERVEIS SANITARIS
Codi: 09 06 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Directori creat a partir del registre de centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris on
s'inscriuen els centres que han obtingut prèviament l'autorització administrativa i també les
modiﬁcacions, trasllats i tancaments de centres i serveis objecte d'autorització.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: nom, adreça, dependència jurídica, tipus de centre, serveis
autoritzats, equipaments, procediments, relació amb el Servei Català de la Salut, equipaments d'alta
tecnologia i procediments especíﬁcs.
Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: inframunicipal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata
Cost directe estimat: 20.700 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS CENTRES, ENTITATS I SERVEIS SANITARIS
Objectiu de l'activitat: explotació estadística a partir de registres i directoris de centres, serveis i establiments sanitaris i
sociosanitaris per tenir un coneixement real de la situació d'aquest sector sanitari, que ha de servir per donar suport a la
planiﬁcació dels serveis futurs.
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ESTADÍSTICA DE CENTRES I SERVEIS SANITARIS
Codi: 09 06 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els resultats proporcionen una visió a 31 de desembre dels centres i serveis sanitaris de Catalunya
(hospitalaris i extrahospitalaris) que disposen de la preceptiva autorització de funcionament, així com
de la seva tipologia, cartera de serveis i dotació. Les dades es difonen també en lʼapartat "Recursos
sanitaris" del capítol "Sanitat" de lʼAnuari estadístic de Catalunya que publica lʼIdescat.
Referència temporal de les dades: 31 de desembre del 2011
Desagregació territorial: Catalunya, per comarques, àmbits i províncies
Resultats publicats:
Canal Salut. Centres autoritzats (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.8498000bf3fb227d48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=681
e9008b331d210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=681e9008b331d210VgnVCM2000009b0c1e
0aRCRD&vgnextfmt=default

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=102

Observacions:
La informació disponible no publicada es pot sol·licitar al Servei dʼAutorització i Registre dʼEntitats,
Centres i Serveis Sanitaris de la Direcció General dʼOrdenació i Regulació Sanitàries del
Departament de Salut.
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ESTADÍSTICA DE LA MORBIDITAT PEL VIH/ITS
Codi: 09 07 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Obtenció d'estadístiques bàsiques sobre els casos de sida i els casos d'infeccions de transmissió
sexual amb declaració obligatòria mitjançant la recepció, tractament i anàlisi de les butlletes de
notiﬁcació individualitzada o numèrica corresponents; i sobre les noves infeccions pel VIH i altres
malalties de transmissió sexual mitjançant les declaracions clíniques voluntàries i les notiﬁcacions
microbiològiques. Per als municipis de més de 20.000 habitants la informació és municipal, i en
municipis inferiors el nivell de desagregació és la regió sanitària.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: establiment i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i altres
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: per les declaracions individualitzades: edat i sexe del pacient,
tipus de malaltia, regió sanitària, centre declarant, mortalitat, factors de risc de transmissió. Per les
declaracions numèriques: tipus de malaltia, regió sanitària, centre declarant, setmana de declaració.
Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport informàtic
Nivell de desagregació territorial: municipal i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 146.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA SIDA I LA INFECCIÓ PEL VIH
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre els casos de malalts de sida i l'evolució de la
prevalença de la infecció pel virus de la immunodeﬁciència humana (VIH), i també aspectes microbiològics, clínics, de
conducta i de prevenció relacionats amb la infecció i la malaltia.
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ESTADÍSTICA DE LA MORBIDITAT PEL VIH/ITS
Codi: 09 07 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Estadístiques bàsiques sobre els casos de VIH i de sida i els casos d'infeccions de transmissió
sexual de declaració obligatòria.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: Catalunya, regions sanitàries, comarques i municipis de més de 20.000
habitants
Resultats publicats:
Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i sida de Catalunya (CEEISCAT). Informe semestral
de vigilància epidemiològica de la infecció per VIH i la sida a Catalunya. Actualització a 31 de
desembre del 2012 (Internet)
http://www.ceeiscat.cat/

Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. Informes semestrals de VIH i sida (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.41e04b39494f1be3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=d6
ab8fc917665310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d6ab8fc917665310VgnVCM1000008d0c1e
0aRCRD&vgnextfmt=default

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i sida de Catalunya (CEEISCAT). Informe semestral
de vigilància epidemiològica de la infecció per VIH i la sida a Catalunya. Actualització a 31 de
desembre del 2012 (Internet)
http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi1633201212.pdf

Observacions:
A Catalunya, la sida ha estat una malaltia de declaració obligatòria (MDO) individualitzada des de
1987, mentre que la infecció pel VIH va ser de notificació voluntària des de lʼany 2001 fins al 2010.
Amb la publicació del Decret 67/2010, del 25 de maig, la infecció pel VIH passa a ser una malaltia de
declaració obligatòria individualitzada i s'integra dins dels circuits de vigilància epidemiològica.
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ESTADÍSTICA DEL MONITORATGE DE LES CONDUCTES, PREVALENÇA I INCIDÈNCIA
SOBRE EL VIH/ITS
Codi: 09 07 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Departament de Justícia, organitzacions no governamentals
Ressenya de l'actuació:
Obtenció de les estadístiques d'evolució de la prevalença de la infecció pel VIH/ITS, i dels
comportaments associats amb la seva transmissió en grups de població sentinella. Les dades són
recollides mitjançant estudis de cribratge anònim no relacionat, estudis transversals voluntaris i
recollida d'informació sistemàtica anual.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física, administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial, transcripció de document
administratiu, transcripció de document estadístic i altres
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: edat i sexe del pacient, tipus de malaltia, regió sanitària, factors
socials i de risc de transmissió, dades de tractament, dades clíniques, dades del notiﬁcant.
Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport informàtic
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 107.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA SIDA I LA INFECCIÓ PEL VIH
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre els casos de malalts de sida i l'evolució de la
prevalença de la infecció pel virus de la immunodeﬁciència humana (VIH), i també aspectes microbiològics, clínics, de
conducta i de prevenció relacionats amb la infecció i la malaltia.
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ESTADÍSTICA DEL MONITORATGE DE LES CONDUCTES, PREVALENÇA I
INCIDÈNCIA SOBRE EL VIH/ITS
Codi: 09 07 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els resultats proporcionen informació sobre lʼevolució de la prevalença de la infecció pel VIH/ITS, i
dels comportaments associats amb la seva transmissió en grups de població sentinella. Les dades
es recullen mitjançant estudis de cribratge anònim no relacionat, estudis transversals voluntaris i
recollida dʼinformació sistemàtica anual. La informació es pot trobar al web del Centre d'Estudis
Epidemiològics sobre les ITS/HIV/SIDA de Catalunya (CEEISCAT) i al de lʼObservatori del Sistema
de Salut de Catalunya.
Referència temporal de les dades: 2011 i 2012
Resultats publicats:
Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya
(CEEISCAT) (Internet)
http://www.ceeiscat.cat

Observatori de Salut de Catalunya. VIH, sida i infeccions de transmissió sexual (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.41e04b39494f1be3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=d6
ab8fc917665310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d6ab8fc917665310VgnVCM1000008d0c1e
0aRCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
Aquest projecte forma part del Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica del VIH/ITS de
Catalunya (SIVES). La informació disponible corresponent a lʼany 2012 fa referència a un grup bàsic
de variables, que no estan publicades a l'informe SIVES i que es poden sol·licitar al CCEISCAT.
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ESTADÍSTICA DEL MONITORATGE CLÍNIC, DIAGNÒSTIC I TERAPÈUTIC DEL VIH I LES
ITS
Codi: 09 07 03

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Obtenció de les estadístiques de les proves diagnòstiques realitzades per la infecció del VIH/ITS i
dels tractaments prescrits, mitjançant la recepció, tractament i anàlisi de les butlletes de notiﬁcació
d'activitat diagnòstica dels laboratoris i estudis de seguiment clinicoepidemiològics per als
tractaments.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i altres
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: edat i sexe del pacient, tipus de malaltia, estadi de la malaltia,
factors socials i de risc de transmissió, dades de tractament, dades clíniques, dades de laboratori,
dades del notiﬁcant.
Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport informàtic
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 175.400 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA SIDA I LA INFECCIÓ PEL VIH
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre els casos de malalts de sida i l'evolució de la
prevalença de la infecció pel virus de la immunodeﬁciència humana (VIH), i també aspectes microbiològics, clínics, de
conducta i de prevenció relacionats amb la infecció i la malaltia.
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ESTADÍSTICA DEL MONITORATGE CLÍNIC, DIAGNÒSTIC I TERAPÈUTIC DEL VIH I
LES ITS
Codi: 09 07 03
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els resultats proporcionen informació sobre les característiques epidemiològiques de les persones
que acudeixen voluntàriament a realitzar-se la prova de detecció del VIH, tant en el medi sanitari com
comunitari, així com de lʼevolució clínica dels pacients VIH+ que es controlen als hospitals de
Catalunya. La informació es pot trobar al web del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les
ITS/HIV/SIDA de Catalunya (CEEISCAT) i al de lʼObservatori del Sistema de Salut de Catalunya.
Referència temporal de les dades: 2011 i 2012
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS/HIV/SIDA de Catalunya (CEEISCAT. Informes ITS i
Informes VIH/Sida (Internet)
http://www.ceeiscat.cat

Observatori de Salut de Catalunya. Departament de Salut. VIH, sida i infeccions de transmissió
sexual (Internet)
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.41e04b39494f1be3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=d6
ab8fc917665310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d6ab8fc917665310VgnVCM1000008d0c1e
0aRCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
Aquest projecte forma part del Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica del VIH/ITS de
Catalunya (SIVES). La informació disponible corresponent a lʼany 2012 fa referència a un grup bàsic
de variables, que no estan publicades a l'informe SIVES i que es poden sol·licitar al CEEISCAT.
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ESTADÍSTICA DE REPRODUCCIÓ HUMANA ASSISTIDA
Codi: 09 08 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre les característiques de les usuàries de les tècniques de
reproducció assistida a Catalunya, el seu nivell d'utilització i els resultats que s'obtenen amb les
diverses tècniques emprades, a partir de la informació proporcionada pels centres sanitaris
autoritzats per utilitzar aquestes tècniques.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial i observació directa
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: dades sociodemogràﬁques de les persones usuàries,
característiques i resultats de les diverses tècniques
Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats: 2009

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: 83.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'ATENCIÓ SANITÀRIA A LES DONES
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre alguns processos sanitaris que afecten
especíﬁcament les dones, com les tècniques de reproducció humana assistida i la interrupció voluntària de l'embaràs.
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ESTADÍSTICA DE REPRODUCCIÓ HUMANA ASSISTIDA
Codi: 09 08 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els resultats proporcionen informació sobre el procés assistencial de les persones que se sotmeten a
una tècnica de reproducció humana assistida (RHA) a Catalunya. El registre inclou el nombre i
característiques dels centres, característiques del tractament i de les dones sotmeses al tractament
in vitro (receptores i donants dʼòvuls), resultats dels embarassos obtinguts, nombre dʼembrions
congelats i activitat dels bancs de semen. Les dades permeten lʼanàlisi des de dues òptiques:
longitudinal i tranversal i la comparativa amb altres registres de RHA. Dʼaquesta informació sʼobtenen
indicadors de resultats (taxes dʼembaràs, etc.). Les dades es difonen per mitjà de la pàgina web del
Departament de Salut, així com per la de lʼObservatori del Sistema de Salut.
Referència temporal de les dades: 2009 i 2010
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Departament de Salut. Estadística de la reproducció humana assistida a Catalunya (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.f33aa5d2647ce0dbe23ffed3b0c0e1a0/?vgnextoid=4d439ef5
f40cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4d439ef5f40cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&
vgnextfmt=default

Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. Estadística de la reproducció humana assistida a
Catalunya (Internet)
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dbb85aa2c955c7c3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=ba
f2b2356b775310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=baf2b2356b775310VgnVCM2000009b0c1e
0aRCRD&vgnextfmt=default

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Departament de Salut. Estadística de la reproducció humana assistida a Catalunya 2010
http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi09162010.pdf

Observacions:
La informació disponible no publicada es pot sol·licitar al Servei d'Informació i Estudis de la Direcció
General de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut.
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ESTADÍSTICA D'INTERRUPCIONS VOLUNTÀRIES D'EMBARÀS
Codi: 09 08 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Ressenya de l'actuació:
Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre avortament legal a Catalunya a partir de la informació
disponible de caràcter estadisticoadministratiu en el registre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: persona física i establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: dades sociodemogràﬁques, característiques de l'avortament
Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, provincial i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012
Cost directe estimat: 60.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'ATENCIÓ SANITÀRIA A LES DONES
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre alguns processos sanitaris que afecten
especíﬁcament les dones, com les tècniques de reproducció humana assistida i la interrupció voluntària de l'embaràs.
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ESTADÍSTICA D'INTERRUPCIONS VOLUNTÀRIES D'EMBARÀS
Codi: 09 08 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els resultats proporcionen informació sobre lʼevolució de les interrupcions voluntàries de lʼembaràs
(IVE) realitzades a Catalunya. Es descriuen les característiques sociodemogràfiques de les dones
que han avortat a Catalunya, com lʼedat, el país de residència i de naixement, els seus antecedents
obstètrics, les característiques de les IVE (setmanes de gestació, motius, lloc de realització), i país
de residència i de naixement de les dones. Les dades permeten realitzar comparatives amb altres
comunitats autònomes i lʼobtenció dʼindicadors de resultats, com la taxa i la raó dʼIVE. Les dades es
difonen per mitjà de la pàgina web del Departament de Salut, així com per la de lʼObservatori del
Sistema de Salut.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya, regions sanitàries i comarques
Resultats publicats:
Departament de Salut. La interrupció voluntària de lʼembaràs a Catalunya (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.f33aa5d2647ce0dbe23ffed3b0c0e1a0/?vgnextoid=67f19ef5f
40cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=67f19ef5f40cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&v
gnextfmt=default

Observatori de Salut de Catalunya. Interrupció voluntària de lʼembaràs a Catalunya (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dbb85aa2c955c7c3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=f7
b2b2356b775310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f7b2b2356b775310VgnVCM2000009b0c1e
0aRCRD&vgnextfmt=default

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Departament de Salut. La interrupció voluntària de lʼembaràs a Catalunya
http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi04382011.pdf

Observacions:
La informació disponible no publicada es pot sol·licitar al Servei d'Informació i Estudis de la Direcció
General de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut.
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ESTADÍSTICA D'INCIDÈNCIA DEL CÀNCER DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA
Codi: 09 09 03

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA)
Organismes col·laboradors: Departament de Salut

Ressenya de l'actuació:
Operació de recollida, selecció i tractament d'informació de múltiples fonts, seguida d'un tractament
estadístic per tal d'obtenir dades sobre incidència de càncer i supervivència del càncer als cinc anys
dels pacients diagnosticats a la demarcació de Tarragona.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció
de document estadístic
Periodicitat: biennal

Variables principals a investigar: tipus de càncer segons la localització del tumor primari
Organismes difusors: Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA)
Mitjà principal de difusió: publicació impresa

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2007

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2012
Cost directe estimat: 179.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL CÀNCER
Objectiu de l'activitat: recollida sistemàtica i continuada de la informació sobre els casos de càncer a Catalunya i anàlisi
de la incidència, la supervivència i la prevalença del càncer a Catalunya.
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ESTADÍSTICA D'INCIDÈNCIA DEL CÀNCER DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA
Codi: 09 09 03
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Incidència, mortalitat i prevalença de càncer per sexe, edat i tipus tumoral de la demarcació de
Tarragona, les regions sanitàries Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre i les comarques abastades
per aquestes regions sanitàries.
Referència temporal: 2007
Resultats publicats:
Registre de càncer a Tarragona (Internet)
http://www.funca.cat/registre.php?lang=ca

Observacions:
A les pàgines indicades es poden consultar diferents monografies i documents sobre la problemàtica
del càncer a Catalunya. La informació no publicada es pot sol·licitar a la Fundació Lliga per a la
Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA).
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ESTADÍSTICA DE TRASPLANTAMENTS
Codi: 09 10 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Recollida de les dades de l'activitat i trasplantament d'òrgans dels hospitals de Catalunya i elaboració
de les estadístiques bàsiques relacionades amb l'increment de l'activitat, la incidència a la població i
l'evolució de les llistes d'espera. Càlcul de la taxa de trasplantament i comparació dels principals
resultats obtinguts a Catalunya amb els resultats d'altres països.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física i empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial i transcripció de document
administratiu
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: dades sociodemogràﬁques i clíniques dels pacients
Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012
Cost directe estimat: 41.300 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'ACTIVITAT ASSISTENCIAL PER PROBLEMES DE SALUT ESPECÍFICS I
VACUNACIONS
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre la prevalença, la incidència i les activitats sanitàries
per problemes de salut especíﬁcs, com ara malalties renals, diabetis tipus I i trasplantaments que es fan a Catalunya, i
també sobre els programes de vacunació.

PAAE 2012
207

ESTADÍSTICA DE TRASPLANTAMENTS
Codi: 09 10 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els resultats proporcionen les dades més rellevants sobre l'activitat de donació i trasplantament
dʼòrgans a Catalunya: característiques dels donants, dades sobre lʼobtenció dels òrgans destinats a
trasplantament i informació sobre lʼintercanvi amb altres organitzacions. A més, sʼavalua l'evolució de
les llistes d'espera, es mostren comparacions internacionals i es faciliten dades de supervivència dels
receptors. La informació es pot trobar al web de Canal Salut, Donació i Trasplantament, així com al
de lʼObservatori del Sistema de Salut de Catalunya.
Referència temporal: 2011
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Canal Salut, Donació i Trasplantament (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.41e04b39494f1be3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=d5
53afa3a374e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d553afa3a374e210VgnVCM2000009b0c1e
0aRCRD&vgnextfmt=default

Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. Activitat de donació i trasplantament a Catalunya
(Internet)
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.41e04b39494f1be3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=95
e042f3f4616310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=95e042f3f4616310VgnVCM1000008d0c1e0
aRCRD&vgnextfmt=default

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Activitat de donació i trasplantament d'òrgans a Catalunya. Informe 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi12372012.pdf

Observacions:
La informació disponible no publicada es pot sol·licitar a lʼOrganització Catalana de Trasplantaments
(OCATT).
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ESTADÍSTICA DE MALALTS RENALS
Codi: 09 10 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre la incidència, la prevalença i la mortalitat dels malalts
amb insuﬁciència renal terminal tractada, així com la supervivència del malalt i l'empelt i la mortalitat
segons la modalitat del tractament substitutiu, la seva morbiditat i la distribució geogràﬁca dels
recursos i els malalts, a partir del tractament estadístic del Registre de malalts renals de Catalunya.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: característiques sociodemogràﬁques dels malalts renals, diagnosi
i malalties associades, tipus de tractament, rehabilitació, variables d'histocompatibilitat, causa de
mort, dades dels donants d'òrgans.
Organismes difusors: Departament de Salut
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012
Cost directe estimat: 57.600 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'ACTIVITAT ASSISTENCIAL PER PROBLEMES DE SALUT ESPECÍFICS I
VACUNACIONS
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre la prevalença, la incidència i les activitats sanitàries
per problemes de salut especíﬁcs, com ara malalties renals, diabetis tipus I i trasplantaments que es fan a Catalunya, i
també sobre els programes de vacunació.
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ESTADÍSTICA DE MALALTS RENALS
Codi: 09 10 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els resultats proporcionen dades sobre la població en Tractament Substitutiu Renal (TSR) a
Catalunya, ja sigui mitjançant hemodiàlisi, diàlisi peritoneal o trasplantament renal. Sʼestudien les
característiques clíniques i sociodemogràfiques dels pacients en TSR, en relació amb els pacients
incidents, prevalents o èxitus. En ocasions la referència temporal és el darrer any disponible i en
dʼaltres és un evolutiu des de lʼany dʼinici de recollida de la informació descrita. La informació es pot
trobar al web de Canal Salut, Donació i Trasplantament, així com al de lʼObservatori del Sistema de
Salut de Catalunya.
Referència temporal de les dades: 2010
Desagregació territorial: Catalunya, regions sanitàries i comarques
Resultats publicats:
Canal Salut. Registre de malalts renals de Catalunya. Informe estadístic (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.41e04b39494f1be3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=67
99a0aee474e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6799a0aee474e210VgnVCM2000009b0c1
e0aRCRD&vgnextfmt=default

Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. Registre de malalts renals de Catalunya. Informe
estadístic (Internet)
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.41e04b39494f1be3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=98
937fdb76665310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=98937fdb76665310VgnVCM1000008d0c1e
0aRCRD&vgnextfmt=default

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Registre de malalts renals de Catalunya. Informe estadístic 2011

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi04652011.pdf

Observacions:
La informació disponible no publicada es pot sol·licitar a lʼOrganització Catalana de Trasplantaments
(OCATT).

PAAE 2012

210

ESTADÍSTICA DE FARMÀCIA
Codi: 09 11 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Obtenció de les estadístiques sobre els centres farmacèutics autoritzats a Catalunya (oﬁcines de
farmàcia, serveis de farmàcia hospitalària, farmacioles rurals i centres distribuïdors farmacèutics) a
partir de l'explotació de les dades administratives disponibles.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: dades d'identiﬁcació, tècnics responsables (titulars, substituts,
adjunts, regents), expedients sancionadors, requeriments, trasllat de centres.
Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: publicació impresa

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 28.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE FARMÀCIA
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques sobre els centres farmacèutics autoritzats a Catalunya (oﬁcines de
farmàcia, serveis de farmàcia hospitalària, farmacioles rurals i centres distribuïdors farmacèutics).
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ESTADÍSTICA DE FARMÀCIA
Codi: 09 11 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Directori de centres farmacèutics (oficines de farmàcia, serveis de farmàcia hospitalària, serveis de
farmàcia d'atenció primària, farmacioles), on figura el nom del centre, adreça, municipi i àrea bàsica
de salut (només en el cas de les oficines de farmàcia).
Referència temporal de les dades: data de la consulta.
Desagregació territorial: Catalunya, regió sanitàries, àrees bàsiques de salut (només de les oficines
de farmàcia), províncies, comarques i municipis
Resultats publicats:
Directori de centres farmacèutics (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.0f6d9feb5e076b7d48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=99c
cd7ce188ad210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=99ccd7ce188ad210VgnVCM2000009b0c1e0
aRCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS
Codi: 09 13 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Tractament estadístic de la informació disponible amb motiu de les trucades al "Telèfon del
consumidor-012" per part dels usuaris del servei, explotant la informació disponible de caràcter
administratiu.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: residència, edat i sexe dels usuaris, classiﬁcació de trucades per
matèries, ﬁnalitat, hora i dia de la sol·licitud de serveis
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: publicació impresa

Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre consultes, reclamacions i protecció dels consumidors.
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ESTADÍSTICA DE PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS
Codi: 09 13 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Dades sobre consultes al telèfon del consumidor, atenció directa al públic, consultes al centre de
documentació i consultes dels mitjans de comunicació.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Balanç d'actuacions de l'Agència Catalana del Consum el 2012 (Internet)

http://www.consum.cat/ecofin_webacc/AppJava/uploads/DadesActuacions2012.pdf

Observacions:
Es disposa de les dades mensuals a l'Agència Catalana del Consum. Les dades estaran disponibles
a l'adreça indicada al llarg del segon trimestre del 2013.
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ESTADÍSTICA DE LA MORBIDITAT DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Codi: 09 14 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona
Organismes col·laboradors: Departament de Salut

Ressenya de l'actuació:
L'Agència de Salut Pública de Barcelona elabora les estadístiques de morbiditat, a partir dels
impresos de notiﬁcació de les malalties de declaració obligatòria numèriques i nominals i també a
partir de registres especíﬁcs (registre de defectes congènits, registre de lesions per accident, registre
de drogues).
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: malalties de declaració obligatòria
Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona i Agència de Salut Pública de Barcelona
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: districte i municipal
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2013
Cost directe estimat: 50.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES CAUSES DE MORBIDITAT I MORT DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Objectiu de l'activitat: elaboració de les estadístiques de les causes de mort i de morbiditat del municipi de Barcelona.
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ESTADÍSTICA DE LA MORBIDITAT DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Codi: 09 14 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Taules estadístiques corresponents a les malalties de declaració obligatòria que es publiquen dins
del capítol de "Sanitat i salut pública" de l'Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona. Així mateix,
l'Agència de Salut Pública de Barcelona publica uns informes específics, el darrer del quals
correspon a l'any 2009.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: municipal
Resultats publicats:
Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2012 (Internet)

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/cap03/C0301070.htm

Informe Agència de Salut Pública de Barcelona. Morbiditat per malalties de declaració obligatòria a
Barcelona ciutat. 2009 (Internet i publicació impresa)
http://www.aspb.cat/quefem/docs/morbiditat_2009.pdf

La informació sobre el resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Informe Agència de Salut Pública de Barcelona. Morbiditat per malalties de declaració obligatòria a
Barcelona ciutat. 2009
http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/a01842009.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Codi: 09 14 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut Nacional d'Estadística,
Departament de Salut
Ressenya de l'actuació:
L'Agència de Salut Pública de Barcelona elabora les estadístiques de mortalitat, a partir de la
selecció i codiﬁcació de variables expressades en la butlleta estadística de defunció. Aquestes dades
són informatitzades, validades i tractades estadísticament, per tal de possibilitar l'anàlisi de les
causes de mort de la població, l'esperança de vida i la mortalitat prematura.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: Causes de mort: malalties
Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona i Agència de Salut Pública de Barcelona
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: districte i municipal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2013
Cost directe estimat: 38.100 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES CAUSES DE MORBIDITAT I MORT DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Objectiu de l'activitat: elaboració de les estadístiques de les causes de mort i de morbiditat del municipi de Barcelona.
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ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Codi: 09 14 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Taules estadístiques sobre les causes de mort que es publiquen dins del capítol corresponent a
"Demografia i població" de l'Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona. Així mateix, l'Agència de
Salut Pública de Barcelona publica uns informes específics.
Referència temporal de les dades: 2010
Desagregació territorial: municipal
Resultats publicats:
Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2012 (Internet i publicació impresa)
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/cap02/index.htm

Agència de Salut Pública de Barcelona. La mortalitat a la ciutat de Barcelona. Any 2010. (Internet i
publicació impresa)
http://www.aspb.es/quefem/docs/Mortalitat_2010_ASPB.pdf

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Agència de Salut Pública de Barcelona. La mortalitat a la ciutat de Barcelona. Any 2010
http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/a01792010.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA SOBRE LA TUBERCULOSI A BARCELONA
Codi: 09 14 03

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona
Organismes col·laboradors: Departament de Salut

Ressenya de l'actuació:
L'Agència de Salut Pública de Barcelona obté les estadístiques bàsiques sobre els casos de
tuberculosi de l'evolució de la prevalença de la infecció.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de casos, incidència, sexe, edat, grups de risc ....
Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona i Agència de Salut Pública de Barcelona
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2013
Cost directe estimat: 38.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES CAUSES DE MORBIDITAT I MORT DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Objectiu de l'activitat: elaboració de les estadístiques de les causes de mort i de morbiditat del municipi de Barcelona.
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ESTADÍSTICA SOBRE LA TUBERCULOSI A BARCELONA
Codi: 09 14 03
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Taules estadístiques sobre nombre de casos, incidència per sexe, edat, grups de risc, que es
publiquen dins l'informe que duu a terme l'Agència de Salut Pública de Barcelona
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: municipal, districtes i barris
Resultats publicats:
La tuberculosi a Barcelona. Informe 2011 (Internet i publicació impresa)
http://www.aspb.es/quefem/docs/Tuberculosi_2011.pdf

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
La tuberculosi a Barcelona. Informe 2011

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/a01102011.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA SOBRE LA SIDA I INFECCIÓ PEL VIH A BARCELONA
Codi: 09 14 04

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona
Organismes col·laboradors: Departament de Salut

Ressenya de l'actuació:
L'Agència de Salut Pública de Barcelona obté les estadístiques bàsiques sobre els casos de la
malaltia de la SIDA i de l'evolució de la prevalença de la infecció per l'HIV així com aspectes
microbiològics, clínics, de conductes i de prevenció relacionats.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: nombre de morts de SIDA, distribució de grups de transmissió per
districte, sexe i edat, evolució dels casos de SIDA.
Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona i Agència de Salut Pública de Barcelona
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2013
Cost directe estimat: 38.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES CAUSES DE MORBIDITAT I MORT DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Objectiu de l'activitat: elaboració de les estadístiques de les causes de mort i de morbiditat del municipi de Barcelona.
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ESTADÍSTICA SOBRE LA SIDA I INFECCIÓ PEL VIH A BARCELONA
Codi: 09 14 04
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Dades estadístiques sobre casos de malaltia de sida i evolució de la prevalença de la infecció, per
sexe i edat, que es publiquen dins l'informe que duu a terme l'Agència de Salut Pública de Barcelona
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: municipal i districtes
Resultats publicats:
Sida a Barcelona (Internet i publicació impresa)
http://www.aspb.cat/quefem/docs/Sida90.pdf

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Sida a Barcelona

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/r0048n90.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DELS CENTRES, ALUMNES I PROFESSORS D'EDUCACIÓ NO
UNIVERSITÀRIA
Codi: 10 05 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Ensenyament
Organismes col·laboradors: Ministeri d'Educació

Ressenya de l'actuació:
Creació d'un ﬁtxer amb les dades dels centres docents que imparteixen ensenyaments no
universitaris, referides als mateixos centres, als alumnes i als professors.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu
Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: centres, alumnes i professors
Organismes difusors: Departament d'Ensenyament

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: curs 2011-2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012
Cost directe estimat: 100.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS CENTRES, ELS ALUMNES I ELS PROFESSORS D'EDUCACIÓ NO
UNIVERSITÀRIA
Objectiu de l'activitat: creació i posterior explotació estadística d'un ﬁtxer amb les dades dels centres docents que
imparteixen ensenyaments no universitaris referides als mateixos centres, als alumnes i als professors.
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ESTADÍSTICA DELS CENTRES, ALUMNES I PROFESSORS D'EDUCACIÓ NO
UNIVERSITÀRIA
Codi: 10 05 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades difoses corresponents a ensenyaments de règim general es refereixen a centres segons
el tipus dʼensenyament que imparteixen; alumnes per sexe, cursos, edats, nacionalitat, repetidors,
llengua estrangera que estudien, alumnes que tenen necessitats educatives especials, modalitat o
especialitat que cursen, quan és el cas, i avaluació final dʼestudis excepte a educació primària; grups
per nivell i curs; personal docent segons tipus i sexe a infantil i primària, i per tipus, sexe, edat i
dedicació a secundària. Dels ensenyaments de règim especial, les dades que es difonen són:
centres segons el tipus dʼensenyament que imparteixen; alumnes per sexe, cursos, edats, modalitat
o especialitat que cursen, quan és el cas, i avaluació final dʼestudis que donen alguna titulació; i
personal docent segons tipus i sexe.
Referència temporal de les dades: curs 2011-2012
Desagregació territorial: comarques i serveis territorials dʼensenyament
Resultats publicats:
Estadística del curs 2011-2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.75e1c94eb5dd9e184ed22010b0c0e1a0?vgnextoid
=e56169de9f998310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e56169de9f998310VgnVCM1000008d0
c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
Les principals variables sʼexploten també per àmbit municipal.
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ESTADÍSTICA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA
Codi: 10 06 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Ensenyament
Organismes col·laboradors: Ministeri d'Educació

Ressenya de l'actuació:
Quantiﬁcació dels recursos humans de què disposa l'Administració educativa a partir dels registres
informàtics de personal.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: cos administratiu, sexe, edat i altres.
Organismes difusors: Departament d'Ensenyament

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA
Objectiu de l'activitat: quantiﬁcació dels recursos humans de què disposa l'administració educativa.
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ESTADÍSTICA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA
Codi: 10 06 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Pel que fa al personal dʼadministració i serveis, es difonen les dades segons el cos al qual pertanyen
i segons els serveis territorials dʼensenyament. En relació amb el personal docent les dades es
mostren segons el nivell educatiu que imparteixen, per sexe i la titularitat del centre on estan adscrits.
Així mateix, també sʼhi inclou el personal adscrit als programes i serveis educatius. Aquesta
informació es difon en la Memòria del Departament dʼEnsenyament.
Referència temporal de les dades: curs 2010-2011
Desagregació territorial: comarques i serveis territorials dʼensenyament
Resultats publicats:
Departament d'Ensenyament. Memòria de l'any 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.e70ac6fbf752abb1c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=
b0cd618fee305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b0cd618fee305110VgnVCM1000000b0c
1e0aRCRD&vgnextfmt=default

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Departament d'Ensenyament. Memòria de l'any 2011

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi04232011.pdf

Observacions:
La informació disponible dels cursos anteriors es pot consultar i demanar a la Biblioteca o al Servei
d'Indicadors i Estadística del Departament d'Ensenyament.
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SÈRIES ESTADÍSTIQUES EDUCATIVES
Codi: 10 07 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Ensenyament
Organismes col·laboradors: Ministeri d'Educació

Ressenya de l'actuació:
Sistematització i homogeneïtzació de les principals variables de l'estadística dels centres, alumnat i
professorat, per tal de conèixer-ne l'evolució.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu
Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: centres, alumnes i professors
Organismes difusors: Departament d'Ensenyament

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012
Cost directe estimat: 7.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: SÈRIES ESTADÍSTIQUES EDUCATIVES
Objectiu de l'activitat: conèixer l'evolució de les variables principals de l'estadística de l'educació infantil i primària,
l'estadística de l'educació secundària i l'estadística de l'educació especial.
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SÈRIES ESTADÍSTIQUES EDUCATIVES
Codi: 10 07 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades fan referència a centres, alumnes i professors de tots els nivells educatius (ensenyaments
de règim general i ensenyaments de règim especial) per sectors (públic i privat).
Referència temporal de les dades: pel que fa a lʼensenyament de règim general, curs 1976-1977 fins
al curs 2011-2012; en relació amb lʼensenyament de règim especial, curs 2001-2002 fins al curs
2011-2012
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Sèries estadístiques (1976-2011) (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.e79d96e9bc498691c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid
=7178618fee305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7178618fee305110VgnVCM1000000b0
c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
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INDICADORS ESTADÍSTICS DE L'ENSENYAMENT
Codi: 10 08 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Ensenyament
Organismes col·laboradors: Ministeri d'Educació

Ressenya de l'actuació:
Utilitzant dades de diverses fonts del Departament, es creen un seguit d'indicadors que donen una
visió de conjunt de la situació del sistema educatiu.
Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: centre, alumnes, professors, despesa i altres
Organismes difusors: Departament d'Ensenyament

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: curs 2011-2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 7.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: INDICADORS ESTADÍSTICS DE L'EDUCACIÓ
Objectiu de l'activitat: obtenció d'un sistema d'indicadors que donin una visió de conjunt de la situació del sistema
educatiu.
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INDICADORS ESTADÍSTICS DE L'ENSENYAMENT
Codi: 10 08 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades que es difonen fan referència als principals indicadors del sistema educatiu català i la
seva evolució des del curs 2002-2003 fins al 2011-2012. Els indicadors generals presentats són:
evolució de lʼalumnat, evolució de lʼalumnat estranger, evolució del personal docent i distribució dels
efectius per sectors (públic i privat), entre altres indicadors. Així mateix, també sʼhi inclouen
indicadors més específics de cada nivell educatiu com ara lʼevolució de lʼalumnat, les taxes
dʼescolarització, la distribució dels alumnes per sectors, les ràtios dʼalumnes per grup i per
professors, la taxes de repetició i de idoneïtat, el nivell dʼimplantació de la llengua estrangera i els
resultats escolars, entre dʼaltres.
Referència temporal: anys diversos
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Indicadors dʼeducació (Edició 2009-2010) (multicopiat)

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.9a223ac6a46fb43356159f10b0c0e1a0/?vgnextoid=
5ed7ff5473599310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5ed7ff5473599310VgnVCM2000009b0c1
e0aRCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
Es disposa dʼindicadors corresponents als cursos 2009-2010, 2010-2011 i 2011-2012. Aquesta
informació estarà accessible a lʼadreça indicada a partir del mes de juliol. Mentre no es publiqui, es
pot consultar al Servei d'Indicadors i Estadística del Departament d'Ensenyament.
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ESTADÍSTICA DE L'ENSENYAMENT UNIVERSITARI
Codi: 10 09 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement
Organismes col·laboradors: universitats catalanes

Ressenya de l'actuació:
Obtenció de les estadístiques bàsiques de les universitats catalanes.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: tipologia i relació d'estudis, alumnes titulats, professorat, PAS,
rendiment acadèmic i assignació de recursos docents, costos, pressupostos, recerca i inserció
laboral.
Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: curs 2010-2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: 180.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA UNIVERSITÀRIA I DE LA RECERCA
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques dels centres integrats i adscrits de les universitats catalanes
sobre docència, recerca, costos, infraestructures i inserció laboral.
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ESTADÍSTICA DE L'ENSENYAMENT UNIVERSITARI
Codi: 10 09 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades que es difonen incorporen la informació següent: lʼaccés a la Universitat, estudiants
matriculats, titulats, investigadors en formació, formació continuada, mobilitat estudiantil, personal
acadèmic, raó dʼestudiants de cicles i graus per professor, personal dʼadministració i serveis, R+D+I:
evolució dels fons econòmics, ús del català a les universitats, finançament i sèries històriques
anteriors.
Referència temporal de les dades: 2010-2011
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Estadístiques dʼuniversitats (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.3a53e8fa5fbf71a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=947d98e0efd
ad310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=947d98e0efdad310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&v
gnextfmt=default

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE BIBLIOTEQUES
Codi: 10 11 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de Cultura, Institut Nacional d'Estadística
Ressenya de l'actuació:
Realització de les tasques prèvies a l'elaboració d'una enquesta que recull informació sobre les
característiques de les biblioteques segons estructura, funcionament, equipament, personal, serveis i
despeses.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia
Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: biennal

Variables principals a investigar: estructura, funcionament, equipament, personal, serveis i
despeses.
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013
Cost directe estimat: 11.400 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES BIBLIOTEQUES
Objectiu de l'activitat: coneixement de les característiques bàsiques de l'estructura, l'equipament, l'activitat i el personal de
la xarxa de biblioteques de Catalunya.
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ESTADÍSTICA DE BIBLIOTEQUES
Codi: 10 11 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Referència temporal de les dades: 31 de desembre del 2012
Desagregació territorial: municipal, comarcal, àmbits territorials i Catalunya
Resultats publicats:
Observacions:
En el moment de redactar aquest informe sʼestà duent a terme el treball de camp dʼacord amb els
calendaris previstos.
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ESTADÍSTICA DʼARXIUS
Codi: 10 12 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Cultura
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Validació, homogeneïtzació, estimació i tabulació de resultats per elaborar l'informe estadístic i
difondre la informació.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia
Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu
Periodicitat: biennal

Variables principals a investigar: nombre, tipologia, activitat, personal i pressupost
Organismes difusors: Departament de Cultura
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 18.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS ARXIUS
Objectiu de l'activitat: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost dels arxius a Catalunya.
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ESTADÍSTICA DʼARXIUS
Codi: 10 12 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades que es difonen corresponen a arxius que compleixen les condicions següents: arxius amb
fons històric i administratiu en els quals hi ha una persona efectiva i que tenen ordenat i reglamentat
lʼaccés i la consulta del seu fons al servei dels investigadors, sigui quina sigui la seva dependència
administrativa.
Sʼhi inclouen, a més, els arxius centrals administratius de la Generalitat corresponents als
departaments, serveis territorials, organismes autònoms i empreses públiques.
La informació disponible fa referència a lʼestructura dʼaquests arxius, funcionament, equipament,
personal, despeses, serveis a lʼusuari i publicacions realitzades.
Les dades es difonen en lʼapartat "Arxius" de les Estadístiques culturals de Catalunya i a lʼapartat
"Estadística sectorial" de la Estadística dʼArxius.
Referència temporal de les dades: 2010
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Estadístiques culturals de Catalunya (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SSCC/GT/Estad%C3%ADstiques/Estadistiques%20Cultural
s_WEB2.pdf

Estadística d'àmbits culturals. Estadística dʼarxius (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.01121f9326561a075a2a63a7b0c0e1a0/?vgn
extoid=0c2783b8be77f210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0c2783b8be77f210VgnVCM20000
09b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#Bloca26f7a2639c6f210VgnVCM2000009b0c1e0a____

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Estadístiques culturals de Catalunya

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi06842012.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE MUSEUS I COL·LECCIONS
Codi: 10 14 01

Tipus d'actuació: nova
Organismes responsables: Departament de Cultura
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Obtenció de l'estadística sobre museus i col·leccions a partir de la informació de caràcter
administratiu disponible en el Departament de Cultura. Aquesta informació és validada i
informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre, tipologia, activitat, personal i pressupost
Organismes difusors: Departament de Cultura
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 8.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS MUSEUS I LES COL·LECCIONS
Objectiu de l'activitat: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost del sector.
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ESTADÍSTICA DE MUSEUS I COL·LECCIONS
Codi: 10 14 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades que es difonen corresponen a les activitats realitzades als museus, com ara visites
guiades, biblioteques, arxius, audiovisuals, conferències, cursos, rutes i itineraris. També es
presenten les dades dʼactivitat en restauració de béns mobles que el Departament de Cultura duu a
terme a través del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.
Les dades es difonen en lʼapartat "Museus" de les Estadístiques culturals de Catalunya.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: comarcal
Resultats publicats:
Estadístiques culturals de Catalunya (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SSCC/GT/Estad%C3%ADstiques/Estadistiques%20Cultural
s_WEB2.pdf

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Estadístiques culturals de Catalunya

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi06842012.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE CINEMA
Codi: 10 15 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Cultura
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Obtenció de l'estadística de cinema, sector exhibició, a partir de la informació de caràcter
administratiu disponible en el Departament de Cultura. Aquesta informació és validada i
informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre i aforament de les sales de cinema, llengua i nacionalitat
de la pel·lícula, espectadors i recaptació.
Organismes difusors: Departament de Cultura
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 8.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL CINEMA
Objectiu de l'activitat: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost del sector de la
producció, la distribució i l'exhibició cinematogràﬁca a Catalunya.
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ESTADÍSTICA DE CINEMA
Codi: 10 15 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades que es difonen corresponen als llargmetratges produïts i coproduïts per productores
catalanes, nombre de pantalles i sales de cinema en actiu, així com el nombre de sessions,
aforament, espectadors i recaptació. Aquestes últimes dades presenten també la seva desagregació
corresponent per a les pel·lícules en llengua catalana. Les dades es difonen en lʼapartat "Cinema" de
les Estadístiques culturals de Catalunya.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: comarcal
Resultats publicats:
Estadístiques culturals de Catalunya (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SSCC/GT/Estad%C3%ADstiques/Estadistiques%20Cultural
s_WEB2.pdf

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar dels del web de l'Idescat:
Estadístiques culturals de Catalunya

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi06842012.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DʼARTS ESCÈNIQUES
Codi: 10 16 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Cultura
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Tramesa d'un qüestionari a les sales i companyies per tal de conèixer el nombre, l'activitat i altres
característiques pròpies de les arts escèniques a Catalunya, a partir del qual fer una explotació de
les dades obtingudes. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer les tabulacions
corresponents.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia i dades d'origen administratiu
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu i transcripció de document
administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre i tipologia de les sales i companyies d'arts escèniques,
característiques dels espectacles produïts o exhibits, ingressos, despeses i treballadors de les sales i
les companyies.
Organismes difusors: Departament de Cultura
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013
Cost directe estimat: 57.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
Objectiu de l'activitat: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost de les sales i les
companyies d'arts escèniques a Catalunya.
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ESTADÍSTICA DʼARTS ESCÈNIQUES
Codi: 10 16 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Es difonen les dades relatives al nombre i tipologia de les sales i companyies dʼarts escèniques, les
característiques dels espectacles produïts o exhibits, així com dels ingressos, despeses i treballadors
de les sales i de les companyies.
Les dades es difonen en lʼapartat "Arts escèniques" de les Estadístiques culturals de Catalunya
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Estadístiques culturals de Catalunya (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.01121f9326561a075a2a63a7b0c0e1a0/?vgn
extoid=11ff1ce38d77f210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=11ff1ce38d77f210VgnVCM2000009
b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
D'acord amb les previsions, els resultats estadístics corresponents a l'any 2011 estaran disponibles
durant el quart trimestre del 2013.
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ESTADÍSTICA DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
Codi: 10 18 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Cultura
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Obtenció de l'estadística del patrimoni arquitectònic i arqueològic, a partir de la informació de
caràcter administratiu disponible en el Departament de Cultura. Aquesta informació és validada i
informatitzada per tal de fer-ne les tabulacions corresponents.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre, tipologia i període històric
Organismes difusors: Departament de Cultura
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 8.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
Objectiu de l'activitat: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost del patrimoni immoble i
moble de Catalunya.
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ESTADÍSTICA DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
Codi: 10 18 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Es presenten dades corresponents al nombre de béns culturals dʼinterès nacional (monuments
històrics, conjunts històrics, zones arqueològiques, jardins i llocs històrics, zones paleontològiques i
zones dʼinterès etnològic), així com de jaciments arqueològics inventariats i dades de visitants dels
monuments gestionats pel Departament de Cultura.
Les dades es difonen en lʼapartat "Patrimoni" de les Estadístiques culturals de Catalunya
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: comarcal
Resultats publicats:
Estadístiques culturals de Catalunya (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SSCC/GT/Estad%C3%ADstiques/Estadistiques%20Cultural
s_WEB2.pdf

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Estadístiques culturals de Catalunya

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi06842012.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE L'ESPORT
Codi: 10 24 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de la Presidència
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Obtenció de les dades estadístiques bàsiques de l'esport a Catalunya a partir de l'explotació de les
dades de caràcter administratiu disponibles a la Secretaria General de l'Esport.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: entitats esportives, federacions, participació en jocs esportius
segons categories i modalitats, espais esportius per tipologia
Organismes difusors: Departament de la Presidència
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2013
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L'ESPORT
Objectiu de l'activitat: sistematització de les dades estadístiques bàsiques de l'esport a Catalunya, incloent-hi informació
sobre entitats esportives, federacions, participació i altres dades d'interès.
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ESTADÍSTICA DE L'ESPORT
Codi: 10 24 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
La informació que es difon correspon a espais esportius per tipus, clubs i llicències per a federacions
esportives, i participants en els Jocs Esportius Escolars per esport i sexe. Les dades es poden
consultar a lʼapartat "Esport" del capítol "Cultura, lleure i llengua" de lʼAnuari estadístic de Catalunya
que publica lʼIdescat.
Referència temporal de les dades: 2012 i curs 2011-2012
Desagregació territorial: comarcal i Catalunya
Resultats publicats:
Anuari estadístic de Catalunya. Esports (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=98

Observacions:
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ESTADÍSTICA DEL JOC
Codi: 10 26 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Obtenció de les dades bàsiques del joc a Catalunya, tant del volum d'activitat i de les dades d'origen
administratiu sobre els tràmits de regulació i control del joc privat, com de les principals variables
relatives a les loteries catalanes que gestiona l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física, empresa, establiment i administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: dades bàsiques sobre màquines recreatives i d'atzar, bingos,
casinos, salons de joc, rifes, quines, tómboles i combinacions aleatòries. També s'obtenen dades
sobre els documents professionals necessaris per treballar en bingos i casinos, sobre les
prohibicions d'accedir a establiments de joc, i sobre els expedients informatius i sancionadors en
matèria de joc. Dades bàsiques relatives a la xarxa de punts de venda, la recaptació obtinguda de les
apostes, els premis repartits i els beneﬁcis destinats a accions socials.
Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2013
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL JOC
Objectiu de l'activitat: obtenció de les dades bàsiques del joc a Catalunya, tant del volum d'activitat i de les dades d'origen
administratiu sobre els tràmits de regulació i control del joc privat, com de les principals variables relatives a les loteries
catalanes que gestiona l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes.
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ESTADÍSTICA DEL JOC
Codi: 10 26 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades que es difonen corresponen al volum dʼactivitat, dades administratives sobre tràmits de
regulació i control del joc privat, i principals variables relatives a les loteries catalanes que gestiona
lʼEntitat Autònoma de Jocs i Apostes.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Memòria de la Direcció General de Tributs i Joc (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/economia/menuitem.6135b456613b7f9af813ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=2dd
30a6eeb55a210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2dd30a6eeb55a210VgnVCM1000008d0c1e
0aRCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
La disponibilitat de les dades de lʼany 2012 serà durant el 1r semestre del 2013.
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ESTADÍSTICA DEL TERCER SECTOR CULTURAL
Codi: 10 27 01

Tipus d'actuació: nova
Organismes responsables: Departament de Cultura
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Realització d'una enquesta dirigida a les entitats culturals per tal de conèixer les dades relatives al
nombre, l'activitat, el personal i el pressupost de les entitats del tercer sector cultural de Catalunya.
Obtenció dels resultats bàsics deﬁnits en el pla de tabulació corresponent a les associacions i
sistematització de la informació en una base de dades que faciliti l'obtenció de resultats especíﬁcs.
Desenvolupaments tecnològics i metodològics que permetin la recollida de la informació mitjançant la
combinació entre l'enquestació postal i Internet.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia
Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per Internet
Periodicitat: a deﬁnir

Variables principals a investigar: nombre, tipologia, activitat, personal i pressupost
Organismes difusors: Departament de Cultura
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013
Cost directe estimat: 45.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE FUNDACIONS I ASSOCIACIONS
Objectiu de l'activitat: obtenció d'estadístiques de l'evolució, la distribució i les ﬁnalitats de les entitats del tercer sector.
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ESTADÍSTICA DEL TERCER SECTOR CULTURAL
Codi: 10 27 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Per tercer sector sʼentén el conjunt dʼentitats que desenvolupen activitats socials i sense ànim de
lucre, i que no formen part del sector públic. La informació disponible fa referència a àmbits
dʼactuació territorial i cultural, activitat, participació, equipaments, personal i pressupost.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Estadística per àmbits culturals. Estadística del tercer sector cultural (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.01121f9326561a075a2a63a7b0c0e1a0/?vgn
extoid=0c2783b8be77f210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0c2783b8be77f210VgnVCM20000
09b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#Blocb85ceda8ec5bf210VgnVCM2000009b0c1e0a____

Observacions:
Dʼacord amb les previsions, els resultats estadístics corresponents a lʼany 2011 estaran disponibles
al quart trimestre del 2013.
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ESTADÍSTICA DEL FINANÇAMENT I LA DESPESA DE L'ENSENYAMENT PRIVAT
Codi: 10 28 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement, Departament d'Ensenyament
Ressenya de l'actuació:
Realització dels treballs de tabulació per a Catalunya de l'Enquesta del ﬁnançament i la despesa de
l'ensenyament privat (operació estadística d'àmbit estatal). Es reﬂecteixen dades econòmiques i de
personal del conjunt de centres d'educació privats que ofereixen ensenyaments reglats infantils,
primaris, secundaris o superiors.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: empresa i establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: tipus de centre educatiu, nivells educatius, naturalesa jurídica,
nombre d'alumnes, nombre de personal, despeses de personal, despeses de funcionament,
ingressos per concertació, altres ingressos
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2009-2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: 37.100 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL FINANÇAMENT I LA DESPESA DE L'ENSENYAMENT PRIVAT
Objectiu de l'activitat: recollir les dades econòmiques dels centres educatius reglats de Catalunya.
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ESTADÍSTICA DEL FINANÇAMENT I LA DESPESA DE L'ENSENYAMENT PRIVAT
Codi: 10 28 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Es tracta dʼuna enquesta quinquennal. Lʼany 2012, tal i com estava previst, sʼhan realitzat les
tasques de depuració, tabulació i difusió de lʼoperació.
Referència temporal de les dades: Curs acadèmic 2009-2010
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Ensenyament privat (Internet)

http://www.idescat.cat/cat/societat/educacio/efdep.html

Observacions:
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INDICADORS SOCIALS TERRITORIALS
Codi: 11 01 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Disposar d'un sistema d'indicadors socials, que permeti conèixer les característiques bàsiques de la
situació social de Catalunya, fent una desagregació segons la divisió territorial vigent, així com
seguir-ne l'evolució temporal, fent una recopilació i tractament estadístic de dades disponibles.
Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: persona física i establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: grups socials, salut, educació, treball, renda, habitatge, llengua,
cultura, participació, benestar social.
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: anys diversos
Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata
Cost directe estimat: 47.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: INDICADORS SOCIALS
Objectiu de l'activitat: obtenció d'un sistema d'indicadors socials que permeti conèixer les característiques bàsiques de la
situació social de Catalunya i seguir-ne l'evolució temporal i la distribució territorial.
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INDICADORS SOCIALS TERRITORIALS
Codi: 11 01 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Sʼhan continuat actualitzant els indicadors socials territorials que permeten caracteritzar les
condicions materials de vida de la població catalana, considerant la distribució territorial, així com
determinats grups socials. Els àmbits temàtics considerats són els de la salut, el treball, la renda i el
consum, lʼhabitatge, la llengua, cultura, lleure, la participació, la protecció social i el medi ambient.
Referència temporal de les dades: anys diversos
Desagregació territorial: comarques
Resultats publicats:
Indicadors socials territorials (Internet)

http://www.idescat.cat/territ/basicterr?TC=6&V0=3&V1=3&MN=1&V3=688&PARENT=25&CTX=B

Observacions:
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SISTEMA D'INDICADORS SOBRE LA JOVENTUT
Codi: 11 04 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família
Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Ressenya de l'actuació:
Manteniment i actualització d'un sistema d'indicadors que té l'objectiu de proporcionar informació
ﬁable, signiﬁcativa i periòdica sobre la realitat juvenil de Catalunya, per tal de detectar les tendències
principals que s'hi produeixen i contribuir a identiﬁcar les necessitats d'intervenció. Els indicadors
s'organitzen en vuit àmbits temàtics: població, educació, treball, habitatge, cultura, salut, participació i
cohesió social.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció
de document estadístic
Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: multitemàtiques
Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA JOVENTUT
Objectiu de l'activitat: obtenció d'informació regular per conèixer les diverses dimensions que afecten la vida de la joventut
catalana i estructuració d'un sistema d'informació basat en indicadors que permetin fer visible la situació social de la
joventut.
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SISTEMA D'INDICADORS SOBRE LA JOVENTUT
Codi: 11 04 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Conjunt d'indicadors sobre la realitat juvenil de Catalunya actualitzats periòdicament i organitzats en
els àmbits temàtics següents: població, educació, treball, habitatge, cultura, salut, participació i
cohesió social.
Referència temporal de les dades: anys diversos
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Sistema d'indicadors sobre la joventut (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.bff3da723f36edc77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=cd42
6f962d855210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cd426f962d855210VgnVCM1000008d0c1e0a
RCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
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ENQUESTA DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA
Codi: 11 04 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família
Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Ressenya de l'actuació:
Tercera edició d'aquesta estadística oﬁcial centrada a analitzar les condicions de vida de les
persones de 15 a 34 anys residents a Catalunya, especialment amb relació a les seves trajectòries
educatives, laborals, domiciliars i familiars.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial
Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: multitemàtiques
Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família i Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: àmbits del Pla territorial
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 132.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA JOVENTUT
Objectiu de l'activitat: obtenció d'informació regular per conèixer les diverses dimensions que afecten la vida de la joventut
catalana i estructuració d'un sistema d'informació basat en indicadors que permetin fer visible la situació social de la
joventut.
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ENQUESTA DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA
Codi: 11 04 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Temàtiques tractades: educació, treball, habitatge, família, participació, oci i cultura, polítiques
socials. Variables de desagregació: sexe, edat, lloc de naixement, àmbits del Pla territorial.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: àmbits del Pla territorial
Resultats publicats:
Enquesta de la joventut de Catalunya 2012. Principals resultats estadístics (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.2f8f63f3ed9d5d4a690181dfb0c0e1a0/?vgnextoid=ef629
d6767c3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ef629d6767c3b010VgnVCM1000000b0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Observacions:
La complexitat del treball de camp i del procés de depuració de les dades han provocat un
endarreriment en la data prevista de difusió. S'espera publicar els resultats durant el segon trimestre
del 2013 i es podran consultar a l'adreça indicada.
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SISTEMA D'INDICADORS SOBRE DISCAPACITAT I OCUPACIÓ
Codi: 11 06 01

Tipus d'actuació: nova
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Departament de Benestar Social i Família
Ressenya de l'actuació:
Construir un sistema dʻindicadors que faciliti informació sobre la relació amb l'activitat econòmica i la
situació i evolució laboral de les persones amb discapacitat.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: persona física, empresa i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: prevalença de la discapacitat, relació amb l'activitat econòmica,
contractes laborals, demandes d'ocupació, atur registrat, accions d'inserció, mercat ordinari, mercat
protegit, sexe, edat, tipus discapacitat, nivell formatiu
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 60.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: SISTEMA D'INDICADORS SOBRE DISCAPACITAT I OCUPACIÓ
Objectiu de l'activitat: elaboració d'un sistema d'indicadors sobre la situació i l'evolució laboral de les persones amb
discapacitat que permeti disposar d'informació i facilitar el seguiment i l'avaluació de les actuacions departamentals per a la
inserció laboral de les persones amb discapacitat a Catalunya.
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SISTEMA D'INDICADORS SOBRE DISCAPACITAT I OCUPACIÓ
Codi: 11 06 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Construir un sistema dʼindicadors que faciliti informació sobre la relació amb lʼactivitat econòmica i la
situació i evolució laboral de les persones amb discapacitat.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Població amb discapacitat i mercat de treball (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=820fc1250cae7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=820fc1250cae7310VgnVCM2000009
b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE RESIDUS INDUSTRIALS DECLARATS
Codi: 12 01 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: empreses generadores de residus

Ressenya de l'actuació:
Dades de la producció i tipologia dels residus industrials declarats de les activitats industrials que en
generen, segons les declaracions de les empreses.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: tonatge generat, tipus de residus, nombre d'establiments
declarants, tipus d'indústria, tipus de tractament
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS RESIDUS MUNICIPALS I INDUSTRIALS
Objectiu de l'activitat: coneixement de les dades anuals de generació i gestió de residus municipals i industrials.
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ESTADÍSTICA DE RESIDUS INDUSTRIALS DECLARATS
Codi: 12 01 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades que es difonen corresponen a les estimacions de la producció i tipologia dels residus
industrials declarats de les activitats econòmiques que en generen. Les dades es difonen a partir de
diverses publicacions del Departament, com ara en lʼapartat "Residus" del capítol "Medi ambient" de
lʼAnuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquesta informació es difon també a la
web de lʼAgència de Residus de Catalunya i a lʼapartat "Indicadors ambientals" del capítol "Territori i
medi ambient" de lʼAnuari estadístic de Catalunya que publica lʼIdescat.
Referència temporal de les dades: 2010 i 2011
Desagregació territorial: Catalunya, àmbit territorial i comarcal.
Resultats publicats:
Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=84a71
56f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=84a7156f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Dades del medi ambient a Catalunya 2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/OpuscleCatala2012.pdf

Medi Ambient a Catalunya. Informe 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/informe%20definitiu.pdf

Els residus generats per les indústries inscrites en el Registre de Productors de Residus de
Catalunya. Dades 2011 (Internet)
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Estadistiques/Estadistiques%20de%20resid
us%20industrials/Darig_dades_2011.pdf

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=25

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Dades del medi ambient a Catalunya 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi07412012.pdf

Medi Ambient a Catalunya. Informe 2011

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi14682011.pdf

Els residus generats per les indústries inscrites en el Registre de Productors de Residus de
Catalunya. Dades 2011
http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi16502011.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE RESIDUS MUNICIPALS
Codi: 12 01 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya, consorcis, entitats explotadores de plantes de
tractament de residus
Ressenya de l'actuació:
Conèixer l'evolució de la generació de residus municipals, de la seva recollida selectiva, tipus de
gestió i del grau de compliment dels programes de residus.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa i transcripció de document
administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: tones recollides, tipus de tractament, tipus de residus municipals
(comercial o domèstic), destinació dels residus
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS RESIDUS MUNICIPALS I INDUSTRIALS
Objectiu de l'activitat: coneixement de les dades anuals de generació i gestió de residus municipals i industrials.
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ESTADÍSTICA DE RESIDUS MUNICIPALS
Codi: 12 01 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Evolució de la generació del volum de residus municipals, tipus de residus (comercial o domèstic) i
tractament dels residus, així com per sectors dʼactivitat. Les dades es difonen a partir de diverses
publicacions específiques, en lʼapartat "Residus" del capítol "Medi ambient" a lʼAnuari estadístic del
Departament de Territori i Sostenibilitat, a la web de lʼAgència de Residus de Catalunya i també en
lʼapartat "Indicadors ambientals" del capítol "Territori i medi ambient" de lʼAnuari estadístic de
Catalunya que publica lʼIdescat.
Referència temporal de les dades: 2010-2011
Desagregació territorial: Catalunya, àmbit territorial i comarcal.
Resultats publicats:
Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=84a71
56f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=84a7156f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Dades del medi ambient a Catalunya 2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/OpuscleCatala2012.pdf

Balanç de les dades estadístiques de residus de lʼany 2011. Catalunya (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Estadistiques/Estadistiques%20de%20resid
us%20municipals%20i%20recollida%20selectiva/municipals_2011.pdf

Dades de residus municipals de comarques i municipis de Catalunya (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Estadistiques/Estadistiques%20de%20resid
us%20municipals%20i%20recollida%20selectiva/municipals_com_graf_2011.pdf

Medi Ambient a Catalunya. Informe 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/informe%20definitiu.pdf

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=25

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Dades del medi ambient a Catalunya 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi07412012.pdf

Balanç de les dades estadístiques de residus de lʼany 2011. Catalunya

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi16512011.pdf

Dades de residus municipals de comarques i municipis de Catalunya (Internet)

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi16512011municipis.pdf

Medi Ambient a Catalunya. Informe 2011

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi14682011.pdf
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ESTADÍSTICA DE GESTORS DE RESIDUS INDUSTRIALS I DE LA CONSTRUCCIÓ
Codi: 12 01 03

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: empreses gestores dels residus

Ressenya de l'actuació:
Avaluar la gestió anual dels residus industrials i de la construcció a Catalunya i conèixer el seu
tractament, a partir de l'explotació de les dades de les empreses gestores de residus.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa i transcripció de document
administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: Tonatge generat i tipus de residus, tipus de gestió
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS RESIDUS MUNICIPALS I INDUSTRIALS
Objectiu de l'activitat: coneixement de les dades anuals de generació i gestió de residus municipals i industrials.
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ESTADÍSTICA DE GESTORS DE RESIDUS INDUSTRIALS I DE LA CONSTRUCCIÓ
Codi: 12 01 03
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades que es difonen corresponen a lʼavaluació del volum i el tractament dels residus, a partir de
la informació de les dades de les empreses gestores de residus industrials i de la construcció.
Referència temporal de les dades: 2010 i 2011
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Dades del medi ambient a Catalunya 2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/OpuscleCatala2012.pdf

Informe 2011 Residus de la construcció (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Estadistiques/Estadístiques%20de%20Run
es%20i%20Residus%20de%20la%20construcció/informe_gestiorc_%202011.pdf

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Dades del medi ambient a Catalunya 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi07412012.pdf

Informe 2011 Residus de la construcció

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi16522011.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE TRACTAMENT DʼAIGÜES RESIDUALS URBANES
Codi: 12 02 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Determinació del nombre de depuradores públiques d'aigües residuals urbanes i capacitat de
tractament per tipologies.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de depuradores per tipologies, nombre depuradores
conformes Directiva 91/271/CEE, capacitat de tractament en m³/dia i en habitants equivalents,
rendiment mitjà global d'eliminació de matèries en suspensió, rendiment mitjà global d'eliminació de
dbo5.
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I DEL TRACTAMENT D'AIGÜES
RESIDUALS URBANES
Objectiu de l'activitat: coneixement del volum i l'ús, tant domèstic com industrial, de l'aigua subministrada. Coneixement
de l'evolució de la capacitat de les plantes de tractament d'aigües residuals i dels paràmetres de tractament i producció de
biosòlids.
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ESTADÍSTICA DE TRACTAMENT DʼAIGÜES RESIDUALS URBANES
Codi: 12 02 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Nombre de depuradores públiques dʼaigües residuals urbanes i capacitat de tractament per
tipologies. Les dades es difonen a partir de diverses publicacions específiques i en lʼapartat "Aigua"
del capítol "Medi ambient" de lʼAnuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Referència temporal de les dades: 2011 (anys diversos)
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=84a71
56f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=84a7156f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Dades del medi ambient a Catalunya 2012. (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/OpuscleCatala2012.pdf

Medi ambient a Catalunya. Informe 2011. Ref. temp. 2011 (Internet)
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/informe%20definitiu.pdf

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Dades del medi ambient a Catalunya 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi07412012.pdf

Medi ambient a Catalunya. Informe 2011

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi14682011.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA SOBRE LES ENTITATS SUBMINISTRADORES DʼAIGUA PER AL
CONSUM HUMÀ
Codi: 12 02 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya, companyies subministradores, consorcis
Ressenya de l'actuació:
Determinació del nombre i les característiques de les entitats subministradores d'aigua per al consum
humà a Catalunya a partir de les dades que posseeixen l'Agència Catalana de l'Aigua i els
ajuntaments de Catalunya, i conèixer el volum i usos (domèstic o industrial) de l'aigua subministrada.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: empresa i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: entitats subministradores, tipologia de les entitats
subministradores, cabal subministrat, nombre d'abonats, nombre d'ajuntaments que reben aigua de
la mateixa entitat, volum i usos de l'aigua (domèstic o industrial).
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I DEL TRACTAMENT D'AIGÜES
RESIDUALS URBANES
Objectiu de l'activitat: coneixement del volum i l'ús, tant domèstic com industrial, de l'aigua subministrada. Coneixement
de l'evolució de la capacitat de les plantes de tractament d'aigües residuals i dels paràmetres de tractament i producció de
biosòlids.
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ESTADÍSTICA SOBRE LES ENTITATS SUBMINISTRADORES DʼAIGUA PER AL
CONSUM HUMÀ
Codi: 12 02 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Tipus i nombre de les entitats subministradores dʼaigua per al consum humà a Catalunya i volum i
usos (domèstic o industrial) de lʼaigua subministrada.
Referència temporal de les dades: 2010 i 2011
Desagregació territorial: Catalunya. Pel que fa al consum la desagregació és comarcal, àmbits
territorials, provincial i per conques fluvials
Resultats publicats:
Estudi de volums d'aigua i cens d'entitats subministradores de Catalunya. Any 2011 (Internet)
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/eess/eess_cens2011.pdf

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Estudi de volums d'aigua i cens d'entitats subministradores de Catalunya. Any 2011
http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi08472011.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE SUPERFÍCIES I D'ESPAIS NATURALS PROTEGITS
Codi: 12 03 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre espais naturals protegits pel Pla d'espais d'interès
natural, així com el seu estat de desplegament pel que fa a la delimitació deﬁnitiva dels espais, a
partir d'informació de caràcter administratiu disponible.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'espais per als quals s'ha fet la delimitació deﬁnitiva,
superfície delimitada, percentatge respecte a la superfície total del PEIN
Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Mitjà principal de difusió: document multicopiat i fullet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA QUALITAT I LA GESTIÓ AMBIENTALS
Objectiu de l'activitat: quantiﬁcació de les actuacions del Departament de Medi Ambient i Habitatge amb relació a la
qualitat i la gestió ambientals.
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ESTADÍSTICA DE SUPERFÍCIES I D'ESPAIS NATURALS PROTEGITS
Codi: 12 03 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades es difonen en lʼapartat "Medi natural" del capítol "Territori i medi ambient" de lʼAnuari
estadístic de Catalunya que publica lʼIdescat i corresponen als espais naturals protegits pel Pla
d'espais d'interès natural, així com el seu estat de desplegament pel que fa a la delimitació definitiva
dels espais
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya i comarcal
Resultats publicats:
Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=24

Observacions:
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SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL I ETIQUETATGE ECOLÒGIC
Codi: 12 03 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Evolució de les empreses que estan adherides als sistemes d'ecogestió i ecoauditoria de la UE
(EMAS) i de les empreses que incorporen en la seva activitat ecoproductes o ecoserveis.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física i empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'empreses, activitat, localització, tipus de producte i
servei, distribució per sectors.
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal i comarcal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA QUALITAT I LA GESTIÓ AMBIENTALS
Objectiu de l'activitat: quantiﬁcació de les actuacions del Departament de Medi Ambient i Habitatge amb relació a la
qualitat i la gestió ambientals.
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SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL I ETIQUETATGE ECOLÒGIC
Codi: 12 03 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Evolució de les empreses adherides als sistemes dʼecogestió i ecoauditoria de la UE
(Eco_Management and Audit Scheme. EMAS) i de les empreses que incorporen en la seva activitat
ecoproductes o ecoserveis. Les dades es difonen en diverses publicacions específiques, així com en
lʼapartat "Qualitat ambiental" del capítol "Medi ambient "de lʼAnuari estadístic del Departament de
Territori i Sostenibilitat.
Referència temporal de les dades: 2006-2011
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=84a71
56f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=84a7156f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default#Bloc0186607231f3d310VgnVCM2000009b0c1e0a____

Dades del medi ambient a Catalunya 2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/OpuscleCatala2012.pdf

Medi ambient a Catalunya. Informe 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/informe%20definitiu.pdf

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Dades del medi ambient a Catalunya 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi07412012.pdf

Medi ambient a Catalunya. Informe 2011

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi14682011.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA SOBRE DECLARACIONS DʼIMPACTE AMBIENTAL
Codi: 12 03 03

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: Ponència Ambiental

Ressenya de l'actuació:
Elaboració de les estadístiques bàsiques sobre declaracions d'impacte ambiental emeses pel
Departament a partir del tractament estadístic d'informació de caràcter administratiu disponible.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de declaracions, localització, tipus
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA QUALITAT I LA GESTIÓ AMBIENTALS
Objectiu de l'activitat: quantiﬁcació de les actuacions del Departament de Medi Ambient i Habitatge amb relació a la
qualitat i la gestió ambientals.
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ESTADÍSTICA SOBRE DECLARACIONS DʼIMPACTE AMBIENTAL
Codi: 12 03 03
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Nombre de declaracions dʼimpacte ambiental i tipus. Les dades es publiquen en lʼapartat "Qualitat
ambiental" del capítol "Medi ambient" de lʼAnuari estadístic del Departament de Territori i
Sostenibilitat, així com en la publicació "Dades del medi ambient a Catalunya".
Referència temporal de les dades: 2011 (anys diversos)
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=84a71
56f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=84a7156f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Dades del medi ambient a Catalunya 2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/OpuscleCatala2012.pdf

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Dades del medi ambient a Catalunya 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi07412012.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE QUALITAT DE LʼAIRE
Codi: 12 04 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya

Ressenya de l'actuació:
Explotació de les dades proporcionades per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació
Atmosfèrica i de les trameses per les empreses i administracions amb centres d'anàlisi.
Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: altres
Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: Proporció de monòxid de carboni, diòxid de sofre, diòxid de
nitrogen, partícules en suspensió (totals i PH10), plom, ozó, clor, clorur d'hidrogen, benzè i sulfur
d'hidrogen.
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA QUALITAT AMBIENTAL DE L'AIRE
Objectiu de l'activitat: explotació de les dades estadístiques de la qualitat de l'aire a Catalunya.
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ESTADÍSTICA DE QUALITAT DE LʼAIRE
Codi: 12 04 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
La informació que es proporciona correspon als valors màxims i mitjans de lʼíndex català de qualitat
de lʼaire (ICQA). Les dades es difonen a diverses publicacions específiques, en lʼapartat "Aire" del
capítol "Medi ambient" de lʼAnuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat, així com en
lʼapartat "Indicadors ambientals" del capítol "Territori i medi ambient" de lʼAnuari estadístic de
Catalunya que publica lʼIdescat.
Referència temporal de les dades: 2011 (anys diversos)
Desagregació territorial: Catalunya i poblacions dʼemplaçament de la xarxa de vigilància
Resultats publicats:
Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=84a71
56f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=84a7156f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Dades del medi ambient a Catalunya 2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/OpuscleCatala2012.pdf

Medi ambient a Catalunya. Informe 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/informe%20definitiu.pdf

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=25

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Dades del medi ambient a Catalunya 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi07412012.pdf

Medi ambient a Catalunya. Informe 2011

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi14682011.pdf

Observacions:
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ÍNDEX DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Codi: 12 04 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Obtenció de l'Índex català de qualitat de l'aire, l'ICQA, per tal de disposar d'un indicador quantitatiu i
qualitatiu que permeti fer un seguiment de la qualitat de l'aire a Catalunya.
Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: altres
Periodicitat: setmanal

Variables principals a investigar: qualitat de l'aire
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA QUALITAT AMBIENTAL DE L'AIRE
Objectiu de l'activitat: explotació de les dades estadístiques de la qualitat de l'aire a Catalunya.
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ÍNDEX DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Codi: 12 04 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades que es difonen corresponen al balanç de la qualitat de lʼaire. Les dades es difonen en
diverses publicacions específiques, en lʼapartat "Aire" de lʼAnuari estadístic del Departament de
Territori i Sostenibilitat, així com en lʼapartat "Indicadors ambientals" del capítol "Territori i medi
ambient" de lʼAnuari estadístic de Catalunya que publica lʼIdescat.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya i poblacions dʼemplaçament de la xarxa de vigilància automàtica.
Resultats publicats:
Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=84a71
56f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=84a7156f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Dades del medi ambient a Catalunya 2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/OpuscleCatala2012.pdf

Medi ambient a Catalunya. Informe 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/informe%20definitiu.pdf

Balanç de la qualitat de l'aire a Catalunya 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Atmosfera/Qualitat%20de%20laire/Avaluacio/
Balancos%20i%20informes/documentos/2011/QA2011.pdf

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=25

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Dades del medi ambient a Catalunya 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi07412012.pdf

Medi ambient a Catalunya. Informe 2011

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi14682011.pdf

Balanç de la qualitat de l'aire a Catalunya 2011

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi08222011.pdf

Observacions:
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INDICADORS DE LA QUALITAT SANITÀRIA DE LES AIGÜES DE BANY A LA
TEMPORADA DʼESTIU
Codi: 12 05 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Universitat Rovira i Virgili, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut,
Fundació URV
Ressenya de l'actuació:
Elaboració d'uns indicadors a partir d'anàlisis periòdiques de mostres d'aigua per tal de conèixer els
principals elements que pol·lueixen i el nivell bacteriològic de les platges al llarg de la temporada
d'estiu.
Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: altres
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: Concentracions d'Escherichia coli i enterococs intestinals
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal, provincial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012
Cost directe estimat: 30.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: INDICADORS DE LA QUALITAT AMBIENTAL DE LES AIGÜES LITORALS I DE BANY
Objectiu de l'activitat: coneixement de la qualitat de l'aigua litoral a Catalunya i l'estat de les aigües de bany en la
temporada d'estiu.
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INDICADORS DE LA QUALITAT SANITÀRIA DE LES AIGÜES DE BANY A LA
TEMPORADA DʼESTIU
Codi: 12 05 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades que es proporcionen corresponen a la classificació de les aigües de bany, durant la
temporada dʼestiu, dʼacord amb la Directiva del Consell 2006/7/CE. Les dades es difonen en diverses
publicacions específiques, en lʼapartat "Aigua" de lʼAnuari estadístic del Departament de Territori i
Sostenibilitat, així com en lʼapartat "Indicadors ambientals" del capítol "Territori i medi ambient" de
lʼAnuari estadístic de Catalunya que publica lʼIdescat.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: comarcal i provincial.
Resultats publicats:
Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=84a71
56f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=84a7156f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Resultats de la temporada de bany a Catalunya (Internet)
http://acanet.gencat.cat/scripts/platges/menu.asp?idioma=ca

Dades del medi ambient a Catalunya 2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/OpuscleCatala2012.pdf

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=25

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Dades del medi ambient a Catalunya 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi07412012.pdf

Observacions:
Les dades de la temporada de bany corresponen a l'estiu del 2012
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ESTADÍSTICA DʼACTIVITATS EXTRACTIVES
Codi: 12 06 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre restauració d'activitats mineres a cel obert obtingudes
a partir del tractament estadístic de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física i empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'explotacions, tipus, localització, permisos d'investigació,
estat de la restauració
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES ACTIVITATS EXTRACTIVES
Objectiu de l'activitat: coneixement del nombre i de la localització i la superfície de les activitats extractives que hi ha a
Catalunya, segons els principals tipus de material.
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ESTADÍSTICA DʼACTIVITATS EXTRACTIVES
Codi: 12 06 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Coneixement del nombre, la localització i la superfície de les activitats extractives a cel obert segons
el seu estat de restauració. Les dades es publiquen en lʼapartat "Qualitat ambiental" del capítol" Medi
ambient" de lʼAnuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat, així com en la publicació
"Dades de medi ambient a Catalunya".
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya.
Resultats publicats:
Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=84a71
56f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=84a7156f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Dades del medi ambient a Catalunya 2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/OpuscleCatala2012.pdf

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Dades del medi ambient a Catalunya 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi07412012.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I PRODUCCIONS FORESTALS
Codi: 12 07 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Explotació de la informació continguda en les autoritzacions de tala de fusta que gestiona la Direcció
General de Medi Natural per tal de seguir l'evolució de les produccions forestals. La mateixa Direcció
General fa un seguiment estadístic de la superfície afectada pels incendis forestals.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: Produccions forestals, m3 de fusta per espècie, llenya per grups
d'espècies, estimació dels ﬂuxos de fusta amb la Unió Europea, incendis forestals
Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA GESTIÓ FORESTAL
Objectiu de l'activitat: explotació de la informació continguda en les dades relatives a l'evolució de les superfícies de les
masses forestals i del territori forestal ordenat de Catalunya que gestiona el Departament de Medi Ambient i Habitatge i
obtenció de les estadístiques bàsiques dels espais naturals protegits, i també llur estat de desplegament, de nivell de
protecció i de llocs d'interès comunitari.
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ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I PRODUCCIONS FORESTALS
Codi: 12 07 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades es difonen en lʼapartat "Medi natural" del capítol "Territori i medi ambient" i en l'apartat
"Silvicultura" del capítol "Agricultura, ramaderia i pesca" de lʼAnuari estadístic de Catalunya que
publica lʼIdescat i corresponen a incendis forestals per causes, mesos i superfície afectada;
producció de fusta per espècie i règim de tinença, així com la producció de llenya, fusta i suro per
destinació de producció.
Referència temporal de les dades: 2010 i 2011
Desagregació territorial: Catalunya, comarcal, àmbits i provincial.
Resultats publicats:
Incendis. Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=24

Producció de fusta. Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=49

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE ROMPUDES FORESTALS
Codi: 12 07 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Explotació de la informació respecte de la transformació d'usos del territori dintre del sòl no
urbanitzable que passen de forestal a agrícola.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'expedients, hectàrees rompudes (territori que passa
d'ús forestal a ús agrícola)
Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA GESTIÓ FORESTAL
Objectiu de l'activitat: explotació de la informació continguda en les dades relatives a l'evolució de les superfícies de les
masses forestals i del territori forestal ordenat de Catalunya que gestiona el Departament de Medi Ambient i Habitatge i
obtenció de les estadístiques bàsiques dels espais naturals protegits, i també llur estat de desplegament, de nivell de
protecció i de llocs d'interès comunitari.
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ESTADÍSTICA DE ROMPUDES FORESTALS
Codi: 12 07 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades es difonen en l'apartat "Medi natural" del capítol "Territori i medi ambient" de l'Anuari
estadístic de Catalunya que publica l'Idescat, i corresponen a les rompudes i repoblacions forestals
des de l'any 2007.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya, comarca, àmbits i província
Resultats publicats:
Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=24

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE LES ESPÈCIES AMENAÇADES
Codi: 12 09 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural

Organismes col·laboradors: organitzacions no governamentals, universitats catalanes, Institut
Català d'Ornitologia, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de
Catalunya (CTTI)
Ressenya de l'actuació:
Seguiment de l'evolució de les espècies en declivi o protegides mencionades en els annexos de les
directives d'hàbitats i aus i en la llista vermella de la Unió Europea.
Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: Nombre d'exemplars, distribució, evolució, productivitat, èxit
reproductor
Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Mitjà principal de difusió: Internet i suport informàtic
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES ESPÈCIES AMENAÇADES
Objectiu de l'activitat: coneixement del nombre i l'evolució de les espècies protegides i en perill d'extinció.
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ESTADÍSTICA DE LES ESPÈCIES AMENAÇADES
Codi: 12 09 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les estadístiques que es difonen corresponen al nombre dʼespècies amb programes de conservació.
Les dades es difonen des del web de l'Idescat.
Resultats publicats:
La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Estadística de les espècies amenaçades

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi154520002011.xls

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE DADES METEOROLÒGIQUES
Codi: 12 10 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Anàlisi dels fenòmens meteorològics i les dades meteorològiques bàsiques obtingudes a partir de les
observacions de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques del Servei de Meteorologia de
Catalunya.
Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: temperatura, precipitacions, humitat, velocitat del vent, irradiació
solar
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal i comarcal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA CLIMATOLOGIA
Objectiu de l'activitat: obtenció d'una informació integrada de les dades meteorològiques de Catalunya.
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ESTADÍSTICA DE DADES METEOROLÒGIQUES
Codi: 12 10 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades que es difonen corresponen a observacions principals sobre meteorologia, termometria i
pluviometria, així com sobre la temperatura de lʼaigua de mar. Les dades es difonen en diverses
publicacions específiques, en lʼapartat "Clima" del capítol "Medi ambient" de lʼAnuari estadístic del
Departament de Territori i Sostenibilitat, així com en lʼapartat "Climatologia" del capítol "Territori i
medi ambient" de lʼAnuari estadístic de Catalunya que publica lʼIdescat.
Referència temporal de les dades: 2011 (anual i mensual)
Desagregació territorial: comarcal.
Resultats publicats:
Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=84a71
56f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=84a7156f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Medi ambient a Catalunya. Informe 2011(Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/informe%20definitiu.pdf

Anuari de dades meteorològiques 2011(Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/meteocat/menuitem.0733ee5bfae8638c5c121577b0c0e1a0/?vgnextoid=f93
6014bb3823210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f936014bb3823210VgnVCM1000000b0c1e0
aRCRD&vgnextfmt=default#Bloca9a24dbb26d97310VgnVCM2000009b0c1e0a

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=23

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Medi ambient a Catalunya. Informe 2011

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi14682011.pdf

Observacions:
A la publicació “Medi ambient a Catalunya”, a més, hi trobem lʼevolució històrica de la temperatura i
la precipitació anual a lʼObservatori de lʼEbre i a lʼObservatori Fabra.
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ESTADÍSTICA HIDROGRÀFICA
Codi: 12 11 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Recollida i tractament de totes les dades referents a la hidrograﬁa de les conques intracomunitàries i
intercomunitàries de Catalunya. Per a les conques intracomunitàries es disposa del Pla hidrològic.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: empresa i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: Conques hidrogràﬁques, superfície, nivells i cabals dels rius;
aqüífers subterranis: descripció, evolució de nivells, nombre i localitat dels punts de mesura;
embassaments: tipologia, evolució de nivells i volum, disponibles; canals: descripció i cabals
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: document multicopiat
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA HIDROGRÀFICA
Objectiu de l'activitat: coneixement de la tipologia, els volums disponibles i l'evolució dels nivells dels embassaments; les
dades dels nivells i els cabals dels rius; la descripció i l'evolució dels nivells dels aqüífers subterranis, i la localització dels
punts de mesura.
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ESTADÍSTICA HIDROGRÀFICA
Codi: 12 11 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades proporcionades corresponen a la tipologia, els volums disponibles i lʼevolució dels nivells
dels embassaments, així com a les dades dels nivells i els cabals dels rius. Les dades es difonen en
diverses publicacions específiques, en lʼapartat "Hidrologia" del capítol "Medi ambient" de lʼAnuari
estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat, així com en lʼapartat "Hidrologia" del capítol
"Territori i medi ambient" de lʼAnuari estadístic de Catalunya que publica lʼIdescat.
Referència temporal de les dades: 2011 (anys diversos)
Desagregació territorial: Conques internes i conca de lʼEbre
Resultats publicats:
Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=84a71
56f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=84a7156f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Medi ambient a Catalunya. Informe 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/informe%20definitiu.pdf

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=22

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Medi ambient a Catalunya. Informe 2011

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi14682011.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE L'EVOLUCIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC I LES QUALIFICACIONS
URBANÍSTIQUES DEL SÒL
Codi: 12 13 01

Tipus d'actuació: en desenvolupament
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Recopilació i sistematització de dades tècniques i administratives per a la difusió de la superfície
segons la classiﬁcació jurídica del sòl en els municipis de Catalunya. Pel que fa a les qualiﬁcacions,
la recopilació, sistematització i generalització de les dades tècniques dels expedients de planejament
general dels municipis de Catalunya per al seguiment de les superfícies qualiﬁcades com a sistemes
de comunicacions, d'equipaments, d'espais lliures i d'habitatge dotacional públic, així com les
diferents zones urbanes d'aproﬁtament privat i tipus de sòl no urbanitzable.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: superfície segons la classiﬁcació jurídica del sòl en els municipis
de Catalunya; superfícies qualiﬁcades com a sistemes de la mobilitat, d'equipaments, d'espais lliures
i d'habitatge dotacional públic, així com les diferents zones urbanes d'aproﬁtament privat (residencial,
industrial, mixt...) i tipus de sòl no urbanitzable.
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L'EVOLUCIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC I DE LES QUALIFICACIONS
URBANÍSTIQUES DEL SÒL
Objectiu de l'activitat: recopilació i sistematització de les dades administratives disponibles per a la difusió de la superfície
segons la classiﬁcació jurídica del sòl en els municipis de Catalunya. Així mateix, recopilació i sistematització de les dades
tècniques dels expedients de planejament general dels municipis de Catalunya.
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ESTADÍSTICA DE L'EVOLUCIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC I LES QUALIFICACIONS
URBANÍSTIQUES DEL SÒL
Codi: 12 13 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Superfícies segons la classificació del sòl per comarques 2011 i qualificacions del sòl dels municipis
catalans 2011. Les dades es difonen en diverses publicacions específiques, així com en lʼapartat
"Urbanisme" del capítol "Ordenació del territori i urbanisme" de lʼAnuari estadístic del Departament de
Territori i Sostenibilitat.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: municipal i comarcal
Resultats publicats:
Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=88c61
e36fa52d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=88c61e36fa52d310VgnVCM2000009b0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Observacions:
Les dades de qualificació corresponen a la darrera explotació de data juliol del 2011.
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ESTADÍSTICA DEL PLANEJAMENT GENERAL VIGENT
Codi: 12 14 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Tractament estadístic de les dades administratives disponibles per conèixer l'estat del planejament
general vigent als municipis de Catalunya.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: tipus de ﬁgures de planejament general vigent
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL PLANEJAMENT GENERAL VIGENT
Objectiu de l'activitat: conèixer l'estat del planejament general vigent als municipis de Catalunya.
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ESTADÍSTICA DEL PLANEJAMENT GENERAL VIGENT
Codi: 12 14 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Planejament general vigent dels municipis de Catalunya 2011. Les dades es difonen en lʼapartat
"Urbanisme" del capítol "Ordenació del territori i urbanisme" de lʼAnuari estadístic del Departament de
Territori i Sostenibilitat.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: municipal i comarcal
Resultats publicats:
Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=88c61
e36fa52d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=88c61e36fa52d310VgnVCM2000009b0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Observacions:
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ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT FERROVIARI
Codi: 12 17 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Tractament estadístic de dades administratives disponibles provinents del transport ferroviari dels
diferents operadors (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Renfe, metro, tramvies i cremallera),
per tal de conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit del transport ferroviari.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: empreses públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: demanda de transport ferroviari (nombre de viatgers i volum de
mercaderies), quilòmetres de via, nombre d'estacions per cadascuna de les tipologies de transport
ferroviari.
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT FERROVIARI
Objectiu de l'activitat: conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit del transport ferroviari a Catalunya.
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ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT FERROVIARI
Codi: 12 17 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Evolució de la xarxa ferroviària de Catalunya, així com de lʼevolució de la demanda del diferents
transports ferroviaris (FGC, RENFE, metro, tramvies i cremallera), tant de viatgers com de
mercaderies. Les dades es difonen en diverses publicacions específiques, en el capítol "Transport i
mobilitat" de lʼAnuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat, així com en lʼapartat
"Mitjans de transport" del capítol "Transports i TIC" de lʼAnuari estadístic de Catalunya que publica
lʼIdescat.
Referència temporal de les dades: 2000-2011
Desagregació territorial: Catalunya. La desagregació és per línia ferroviària
Resultats publicats:
Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=1c541
56f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1c54156f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Informe anual (Memòria) dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2011.
http://www.fgc.cat/cat/informes_anuals.asp

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=66

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Informe anual (Memòria) dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2011
http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi02502011.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT AERI
Codi: 12 18 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Tractament estadístic de dades administratives disponibles provinents del transport aeri dels
aeroports de Barcelona, Girona, Reus i Lleida- Alguaire per conèixer el volum i les dades bàsiques
de trànsit de mercaderies i passatgers a Catalunya.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'aeronaus, passatgers i mercaderies als aeroports
catalans.
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT AERI
Objectiu de l'activitat: conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit aeri de mercaderies i passatgers a Catalunya.
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ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT AERI
Codi: 12 18 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
A partir de les dades administratives disponibles dels aeroports de Barcelona-El Prat, Girona, Reus i
Lleida-Alguaire, analitzar el trànsit de mercaderies i passatgers als aeroports catalans. Les dades es
difonen en el sistema dʼindicadors, en lʼapartat" Aeroports i instal·lacions aeroportuàries" del capítol
"Transport i mobilitat" de lʼAnuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat, així com a
lʼapartat "Aeroports" del capítol "Transports i TIC" de lʼAnuari estadístic de Catalunya que publica
lʼIdescat.
Referència temporal de les dades: 2000-2011
Desagregació territorial: Catalunya. La desagregació és per aeroport.
Resultats publicats:
Indicadors estadístics de territori i mobilitat. Sistemes de transport (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=8e6dc
b7f34fa7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8e6dcb7f34fa7210VgnVCM1000008d0c1e0aRC
RD&vgnextfmt=default

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=1c541
56f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1c54156f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=69

Observacions:
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ESTADÍSTICA DEL TRÀNSIT MARÍTIM ALS PORTS
Codi: 12 19 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Tractament estadístic de les dades administratives provinents dels ports de la Generalitat, del Port de
Barcelona i del Port de Tarragona, per conèixer el nombre de vaixells, mercaderies, pesca i altres
característiques del trànsit marítim als ports de Catalunya.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques i empreses públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de vaixells, passatgers, mercaderies i volum de pesca als
ports catalans.
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL TRÀNSIT MARÍTIM ALS PORTS
Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre de vaixells, el volum de mercaderies i pesca i altres característiques del trànsit
marítim als ports de Catalunya.
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ESTADÍSTICA DEL TRÀNSIT MARÍTIM ALS PORTS
Codi: 12 19 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades administratives analitzades dels ports de la Generalitat, del Port de Barcelona i del Port de
Tarragona ens mostren lʼevolució del trànsit de vaixells, mercaderies i creuers, així com el volum de
la pesca. Les dades es difonen en el sistema dʼindicadors, en lʼapartat "Ports" del capítol "Transport i
mobilitat" de lʼAnuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat, així com a lʼapartat
"Ports" del capítol "Transports i TIC" de lʼAnuari estadístic de Catalunya que publica lʼIdescat.
Referència temporal de les dades: 2000-2011
Desagregació territorial: Catalunya. La desagregació és per port.
Resultats publicats:
Indicadors estadístics de territori i mobilitat. Sistemes de transport (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=8e6dc
b7f34fa7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8e6dcb7f34fa7210VgnVCM1000008d0c1e0aRC
RD&vgnextfmt=default

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=1c541
56f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1c54156f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Anuari estadístic de Ports de la Generalitat (Internet)

http://www.portsgeneralitat.org/index.php/ca/serveis/anuari-estadistic.html

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=68

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Anuari estadístic de Ports de la Generalitat

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi01122012.pdf

Observacions:
Les dades publicades a lʼAnuari estadístic de Ports de la Generalitat corresponen a lʼany 2012. Al
web dels ports de la Generalitat es poden consultar els anuaris dels anys 2012, 2011, 2010, 2009 i
2008.
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ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS PER CARRETERA
Codi: 12 21 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: empreses concessionàries, empreses de transport
Ressenya de l'actuació:
Tractament estadístic de la informació proporcionada per les empreses de transport públic regular de
viatgers per carretera, concessionàries de la Generalitat de Catalunya, per conèixer les principals
magnituds de l'oferta i la demanda.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia
Informant inicial: empresa i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de viatgers, expedicions, línies, quilòmetres recorreguts i
viatgers per quilòmetre, nombre de línies interurbanes, nombre d'operadors, nombre de concessions
entre d'altres.
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet
Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS PER CARRETERA
Objectiu de l'activitat: conèixer les dades bàsiques del transport regular de viatgers per carretera.
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ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS PER CARRETERA
Codi: 12 21 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Nombre de passatgers de les línies urbanes i interurbanes. Les dades es difonen en el sistema
dʼindicadors, en lʼapartat "Carreteres" de lʼAnuari estadístic del Departament de Territori i
Sostenibilitat, així com a lʼapartat "Carreteres" del capítol "Transports i TIC" de lʼAnuari estadístic de
Catalunya que publica lʼIdescat.
Referència temporal de les dades: 2000-2011
Desagregació territorial: provincial
Resultats publicats:
Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=9a3d1
56f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9a3d156f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=65

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE LA XARXA VIÀRIA
Codi: 12 22 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Explotació de les dades disponibles de caràcter administratiu, per conèixer la longitud, el tipus de via
i altres característiques de la xarxa viària de la Generalitat, de l'Estat i de les diputacions a
Catalunya.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: longitud de les carreteres i tipus de via
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA XARXA VIÀRIA
Objectiu de l'activitat: conèixer la longitud, el tipus de via, el paviment i altres característiques de la xarxa viària de la
Generalitat, de l'Estat i de les diputacions a Catalunya.
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ESTADÍSTICA DE LA XARXA VIÀRIA
Codi: 12 22 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Longitud de les carreteres i tipus de via a Catalunya segons la seva titularitat competencial
(Generalitat, Estat central i diputacions). Les dades es difonen en publicacions específiques, en
lʼapartat "Carreteres" de lʼAnuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat, així com en
lʼapartat "Carreteres" del capítol "Transports i TIC" de lʼAnuari estadístic de Catalunya que publica
lʼIdescat.
Referència temporal de les dades: 2000-2011
Desagregació territorial: provincial
Resultats publicats:
Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=9a3d1
56f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9a3d156f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Pla dʼaforaments 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.2a0ef7c1d39370645f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=b175c
d5642e08310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b175cd5642e08310VgnVCM1000008d0c1e0a
RCRD&vgnextfmt=default

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=65

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Pla d'aforaments 2011

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi15512011.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE TRÀNSIT DE LA XARXA DE CARRETERES
Codi: 12 23 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Tractament estadístic de la informació obtinguda a partir dels aforaments de trànsit de la xarxa de
carreteres de la Generalitat i de la informació proporcionada per les diferents concessionàries
d'autopistes, per conèixer el volum de trànsit de les carreteres de la xarxa de Catalunya.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp amb ﬁnalitats administratives
Informant inicial: empresa i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: volum de trànsit (intensitat mitjana diària) de les carreteres de la
xarxa de la Generalitat i de les autopistes catalanes.
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL TRÀNSIT DE LA XARXA DE CARRETERES
Objectiu de l'activitat: conèixer el volum de trànsit de les carreteres de la xarxa de Catalunya.
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ESTADÍSTICA DE TRÀNSIT DE LA XARXA DE CARRETERES
Codi: 12 23 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades que es difonen corresponen a la IMD (intensitat mitjana diària) de les carreteres de les
diferents demarcacions territorials i de les carreteres en concessió, els vehicles-quilòmetres
recorreguts durant lʼany i el percentatge sobre IMD dels vehicles pesants. Les dades es difonen en
lʼObservatori de mobilitat, en lʼapartat "Carreteres" de lʼAnuari estadístic del Departament de Territori
i Sostenibilitat, així com en lʼapartat "Carreteres" del capítol "Transports i TIC" de lʼAnuari estadístic
de Catalunya que publica lʼIdescat.
Referència temporal de les dades: 2011.
Desagregació territorial: demarcacions territorials (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de
lʼEbre)
Resultats publicats:
Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=9a3d1
56f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9a3d156f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Observatori de la mobilitat

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.dbf7b17bb47cda345f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=b8de5
4a09c9b7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b8de54a09c9b7210VgnVCM1000008d0c1e0a
RCRD&vgnextfmt=default

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=65

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE LES AUTORITZACIONS DEL TRANSPORT
Codi: 12 24 01

Tipus d'actuació: en desenvolupament
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: Ministeri de Foment

Ressenya de l'actuació:
Explotació d'una part de la informació del directori de les empreses de transport, gestionada pel
Ministeri de Foment, corresponent a les autoritzacions del transport per carretera. Les autoritzacions
són els permisos administratius per a l'exercici de l'activitat del transport i que es materialitza en la
targeta de transport. En el cas del transport de mercaderies, les autoritzacions s'atorguen a cada
vehicle, mentre que en el cas del transport de passatgers s'atorguen a l'empresa que desenvolupa
l'activitat.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'autoritzacions concedides per tipologies de vehicles de
transport: viatgers (públics de menys de 9 places, privats, autobusos de servei públic); mercaderies
(servei públic i servei privat) i mixtos (servei públic i servei privat). Discrecional, taxi, sanitari, lloguer
sense conductor, indústria i viatgers.
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES AUTORITZACIONS DEL TRANSPORT
Objectiu de l'activitat: explotació d'una part de la informació del directori de les empreses de transport, corresponent a les
autoritzacions del transport per carretera.
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ESTADÍSTICA DE LES AUTORITZACIONS DEL TRANSPORT
Codi: 12 24 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les variables a considerar són: nombre dʼautoritzacions concedides per tipologies de vehicles de
transport: viatgers (públics de menys de 9 places, privats, autobusos de servei públic), mercaderies
(servei públic i servei privat) i mixtos (servei públic i servei privat); discrecional, taxi, sanitari, lloguer
sense conductor, indústria i viatgers. Les dades es difonen en lʼObservatori de mobilitat, en lʼapartat
"Transport per carretera" del capítol "Transport i mobilitat "de lʼAnuari estadístic del Departament de
Territori i Sostenibilitat, així com a lʼapartat "Carreteres" del capítol "Transports i TIC" de lʼAnuari
estadístic de Catalunya que publica lʼIdescat.
Referència temporal de les dades: 2011.
Desagregació territorial: províncies.
Resultats publicats:
Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=1c541
56f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1c54156f6b52d310VgnVCM2000009b0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default#Bloc56f76fcf13efd310VgnVCM2000009b0c1e0a____

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=65

Observacions:
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INDICADORS DE MOBILITAT
Codi: 12 28 01

Tipus d'actuació: en desenvolupament
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Indicadors elaborats a partir d'un recull d'informació estadística en matèria de mobilitat i el seu grau
de sostenibilitat i que serveixen com a instrument de planiﬁcació i anàlisi de la mobilitat de les
persones i del transport de mercaderies.
Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció
de document estadístic
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: indicadors sintètics sobre sostenibilitat, competitivitat,
saludabilitat, seguretat, qualitat i integració vinculats a la mobilitat (oferta i demanda de transport,
costos, inversions accidentalitat, parc de vehicles, repartiment modal de la mobilitat i dels transports,
etc.)
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: INDICADORS DE MOBILITAT
Objectiu de l'activitat: elaboració d'indicadors sobre la mobilitat i el seu grau de sostenibilitat.
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INDICADORS DE MOBILITAT
Codi: 12 28 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Aquets indicadors es difonen per mitjà de lʼObservatori de la mobilitat, el qual difon també diferents
estadístiques relacionades amb la mobilitat provinents de fonts diverses.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Indicadors de lʼObservatori de la mobilitat (Internet).

http://www20.gencat.cat/portal/site/ptop/menuitem.14fa444b994def145f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=9dfd54a0
9c9b7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9dfd54a09c9b7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCR
D&vgnextfmt=default

Observacions:
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ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU A LA REGIÓ METROPOLITANA
DE BARCELONA
Codi: 12 28 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Autoritat del Transport Metropolità
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Realització d'un tríptic (TransMet Xifres) on es recullen les dades estadístiques més signiﬁcatives del
transport públic col·lectiu a la regió metropolitana de Barcelona, a partir de la selecció i
sistematització de dades estadístiques i administratives disponibles.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció
de document estadístic
Periodicitat: semestral

Variables principals a investigar: nombre de línies, longitud de xarxa, vehicles-km, trens/hora
punta, sentit, nombre de viatges, recaptació
Organismes difusors: Autoritat del Transport Metropolità
Mitjà principal de difusió: Internet i fullet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012 (semestral) i 1r semestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: INDICADORS DE MOBILITAT
Objectiu de l'activitat: elaboració d'indicadors sobre la mobilitat i el seu grau de sostenibilitat.
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ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU A LA REGIÓ METROPOLITANA
DE BARCELONA
Codi: 12 28 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
La publicació "TransMet Xifres" recull de forma sintètica les dades bàsiques de transport públic a la
Regió Metropolitana de Barcelona estructurades en un apartat de dades bàsiques sobre el transport
públic col·lectiu, com ara línies, longitud de la xarxa, recaptació, distribució de viatges per àmbits,
modes i operadors. Pel que fa al transport ferroviari, aporta dades sobre les diferents línies del metro,
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Rodalies de Catalunya i Tramvia Metropolità, i distingeix
la primera corona de la resta del Sistema Tarifari Integrat. Així mateix, es publiquen també dades
sobre transport en autobús, tant urbans com interurbans. Finalment, sʼincorpora una breu valoració
de les dades.
Referència temporal de les dades: 2012 i anys anteriors i primer semestre del 2012
Desagregació territorial: total Regió Metropolitana de Barcelona
Resultats publicats:
TransMet Xifres (dades anuals del 1996 al 2011 i primer semestre del 2012) (Internet)
http://www.atm.cat/web/ca/mobilitat/xifresanteriors.php

TransMet Xifres (dades anuals 2012)

http://www.atm.cat/web/ca/veure.php?pdf=ca/_dir_transmet/xifres2012&h=770

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
TransMet Xifres. Any 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/r00932012.pdf

Observacions:
L'àmbit geogràfic del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea de Barcelona abasta 253 municipis.
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ESTADÍSTICA DEL PARC DE VEHICLES DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Codi: 12 29 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Elaboració de les estadístiques bàsiques del parc de vehicles de la ciutat de Barcelona, a partir
d'informació disponible d'origen administratiu, una vegada depurada i tractada.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de vehicles, tipologia, antiguitat, potencia.
Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: inframunicipal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012
Cost directe estimat: 12.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL PARC DE VEHICLES DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Objectiu de l'activitat: elaboració de les estadístiques bàsiques del parc de vehicles de la ciutat de Barcelona.
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ESTADÍSTICA DEL PARC DE VEHICLES DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Codi: 12 29 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Taules estadístiques corresponents a l'explotació de l'impost de vehicles: nombre de vehicles,
tipologia, antiguitat, potència.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: districtes, barris, àrees estadístiques bàsiques i seccions censals
Resultats publicats:
Parc de vehicles de la ciutat de Barcelona 2011 (Internet)

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/economia/vehicles/a2011/index.htm

Informes estadístics. Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 2011 (Internet i publicació impresa)
http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/inf/veh/veh11/veh11.pdf

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Informes estadístics. Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 2011

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/a04402011.pdf

Observacions:
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TAULA INPUT-OUTPUT 2011
Codi: 13 01 01

Tipus d'actuació: nova
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement, Departament d'Empresa i
Ocupació, Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, Institut Nacional d'Estadística
Ressenya de l'actuació:
Desplegament dels treballs de camp de les Taules Input-Output de Catalunya 2011 incorporant les
novetats del futur Sistema Europeu de Comptes (SEC) i la Classiﬁcació catalana d'activitats
econòmiques 2009 (CCAE-2009).
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: persona física, empresa i administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: decennal

Variables principals a investigar: macromagnituds, demanda ﬁnal i intermèdia, inputs primaris
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2014
Cost directe estimat: 148.300 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: TAULES INPUT-OUTPUT DE L'ECONOMIA CATALANA
Objectiu de l'activitat: elaboració de les Taules Input-Output de Catalunya 2010 en el marc del Sistema europeu de
comptes a partir de diverses fonts primàries disponibles i d'enquestes especíﬁques. Potenciació de l'aplicabilitat de les
Taules Input-Output de Catalunya 2005 a partir de l'estudi d'impactes sobre la producció, el valor afegit brut i l'ocupació.
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TAULA INPUT-OUTPUT 2011
Codi: 13 01 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
En coherència amb el projecte tècnic del marc input-output 2011, sʼha iniciat la recollida dʼinformació
del Marc input-output. A més de la informació empresarial que sʼobté a partir de lʼEnquesta de
consums intermedis (veugeu actuació 13 01 03), sʼha procedit a gestionar lʼobtenció dʼinformació
específica per les branques agràries, silvicultura, construcció, finances i serveis de no mercat
(administració pública, educació, sanitat i serveis socials).
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Observacions:
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ESTADÍSTICA D'IMPACTES ECONÒMICS
Codi: 13 01 02

Tipus d'actuació: nova
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Elaboració sistemàtica d'estimacions estadístiques d'impactes econòmics a ﬁ de quantiﬁcar efectes
directes i indirectes i els seus multiplicadors, a partir de la metodologia del model Input-Output
Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física, empresa i administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: producció, valor afegit brut, ocupació
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: sota demanda

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2005

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2012
Cost directe estimat: 12.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: TAULES INPUT-OUTPUT DE L'ECONOMIA CATALANA
Objectiu de l'activitat: elaboració de les Taules Input-Output de Catalunya 2010 en el marc del Sistema europeu de
comptes a partir de diverses fonts primàries disponibles i d'enquestes especíﬁques. Potenciació de l'aplicabilitat de les
Taules Input-Output de Catalunya 2005 a partir de l'estudi d'impactes sobre la producció, el valor afegit brut i l'ocupació.
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ESTADÍSTICA D'IMPACTES ECONÒMICS
Codi: 13 01 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els resultats proporcionen impactes directes i indirectes sobre la producció, el valor afegit brut i
lʼocupació sota diferents hipòtesis de variació de la demanda final. La metodologia de càlcul
dʼaquests impactes es basa en el model input-output i el càlcul es fonamenta en la Taula input-output
de Catalunya 2005.
Referència temporal de les dades: 2005
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Observacions:
Es pot demanar informació mitjançant una sol·licitud a l'Idescat
http://www.idescat.cat/cat/idescat/serveis/demandes/
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ESTADÍSTICA DE CONSUMS INTERMEDIS
Codi: 13 01 03

Tipus d'actuació: nova
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Execució d'una enquesta dirigida a una mostra d'establiments amb activitat a Catalunya per tal de
conèixer el detall de les seves compres i serveis exteriors. Aquesta informació resulta indispensable
per poder dur a terme l'elaboració de les Taules Input-Output de Catalunya 2011. Els resultats de
l'esmentada enquesta estaran integrats en el Marc Input-Output.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia
Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: decennal

Variables principals a investigar: compres, serveis exteriors, inversió
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: -

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2014
Cost directe estimat: 514.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: TAULES INPUT-OUTPUT DE L'ECONOMIA CATALANA
Objectiu de l'activitat: elaboració de les Taules Input-Output de Catalunya 2010 en el marc del Sistema europeu de
comptes a partir de diverses fonts primàries disponibles i d'enquestes especíﬁques. Potenciació de l'aplicabilitat de les
Taules Input-Output de Catalunya 2005 a partir de l'estudi d'impactes sobre la producció, el valor afegit brut i l'ocupació.
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ESTADÍSTICA DE CONSUMS INTERMEDIS
Codi: 13 01 03
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
LʼEnquesta de consums intermedis sʼha adreçat a més de cinc mil empreses de tots els sectors de
lʼeconomia catalana. Lʼobjectiu de lʼenquesta és obtenir informació comptable detallada per poder
construir una nova edició del Marc input-output de Catalunya. Per aquest motiu no només cal
conèixer les dades comptables agregades de les empreses (volum de negoci, compres de primeres
matèries, mercaderies, serveis exteriors, inversió, ocupació, despeses de personal) sinó també el
seu detall per productes. Des de lʼòptica territorial també cal obtenir informació sobre lʼorigen de les
compres i la destinació geogràfica de les vendes.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Observacions:
La publicació dels resultats sintètics de l'operació està prevista per al segon semestre del 2013.

PAAE 2012

324

COMPTES ECONÒMICS ANUALS (OFERTA)
Codi: 13 02 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement
Ressenya de l'actuació:
Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), segons
oferta a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles,
per tal de conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana. S'actualitza la informació a la
Classiﬁcació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: persona física, empresa i administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: valor afegit brut per sectors
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 21.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: COMPTES ECONÒMICS ANUALS
Objectiu de l'activitat: elaboració dels comptes econòmics anuals en el marc del Sistema europeu de comptes amb el
detall sectorial i amb la desagregació de la demanda agregada, sobre la base de l'actualització de les Taules Input-Output
de Catalunya i de les enquestes estructurals de diferents branques d'activitat.
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COMPTES ECONÒMICS ANUALS (OFERTA)
Codi: 13 02 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els resultats proporcionen informació del PIB de Catalunya des de lʼòptica de lʼoferta (valor de
producció, consum intermedi, valor afegit brut), amb una desagregació de 48 branques dʼactivitat.
Aquesta informació es fonamenta en estadístiques de caràcter estructural (Enquesta anual
dʼempreses, Enquesta estructural de la construcció, Enquesta anual de serveis, Liquidacions de
pressupostos de les administracions públiques).
Referència temporal de les dades: 2009
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2000 (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=ceac2000

Observacions:
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COMPTES ECONÒMICS ANUALS (DEMANDA)
Codi: 13 02 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement
Ressenya de l'actuació:
Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), segons
demanda a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives
disponibles, per tal de conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: persona física, empresa i administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: consum, inversió, exportacions i importacions
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 12.400 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: COMPTES ECONÒMICS ANUALS
Objectiu de l'activitat: elaboració dels comptes econòmics anuals en el marc del Sistema europeu de comptes amb el
detall sectorial i amb la desagregació de la demanda agregada, sobre la base de l'actualització de les Taules Input-Output
de Catalunya i de les enquestes estructurals de diferents branques d'activitat.
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COMPTES ECONÒMICS ANUALS (DEMANDA)
Codi: 13 02 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els resultats proporcionen informació del PIB de Catalunya, des de lʼòptica de la demanda (consum
de les llars, consum de les administracions públiques, formació bruta de capital, exportacions de
béns i serveis). Aquesta informació es fonamenta en estadístiques de caràcter estructural (Enquesta
de pressupostos familiars, informació duanera, Enquesta anual dʼempreses, Enquesta estructural de
la construcció, Enquesta anual de serveis, Liquidacions de pressupostos de les administracions
públiques).
Referència temporal de les dades: 2009
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2000 (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=ceac2000

Observacions:
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COMPTES ECONÒMICS ANUALS (RENDES)
Codi: 13 02 03

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement
Ressenya de l'actuació:
Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), segons
rendes a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles,
per tal de conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana. S'actualitza la informació a la
Classiﬁcació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: persona física, empresa i administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació EBE
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 14.700 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: COMPTES ECONÒMICS ANUALS
Objectiu de l'activitat: elaboració dels comptes econòmics anuals en el marc del Sistema europeu de comptes amb el
detall sectorial i amb la desagregació de la demanda agregada, sobre la base de l'actualització de les Taules Input-Output
de Catalunya i de les enquestes estructurals de diferents branques d'activitat.
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COMPTES ECONÒMICS ANUALS (RENDES)
Codi: 13 02 03
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els resultats proporcionen informació del PIB de Catalunya des de lʼòptica de les rendes
(remuneració dʼassalariats, excedent brut dʼexplotació), amb una desagregació de 48 branques
dʼactivitat. Aquesta informació es fonamenta en estadístiques de caràcter estructural (Enquesta anual
dʼempreses, Enquesta estructural de la construcció, Enquesta anual de serveis, Liquidacions de
pressupostos de les administracions públiques).
Referència temporal de les dades: 2009
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2000 (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=ceac2000

Observacions:
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AVANÇ DE COMPTES ECONÒMICS ANUALS
Codi: 13 03 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement
Ressenya de l'actuació:
Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), segons
oferta i demanda corresponent als anys 2010-2011 a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts
estadístiques i administratives disponibles, per tal de conèixer l'evolució dels principals sectors
d'activitat econòmica i operacions de demanda de Catalunya. S'actualitza la informació a la
Classiﬁcació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: persona física, empresa i administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: valor afegit brut, deﬂactors
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: 7.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: AVANÇ DE COMPTES ANUALS
Objectiu de l'activitat: conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana (producte interior brut, oferta i demanda) en
el marc del Sistema europeu de comptes.
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AVANÇ DE COMPTES ECONÒMICS ANUALS
Codi: 13 03 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els resultats proporcionen informació del PIB de Catalunya, des de lʼòptica dʼoferta (valor afegit de
les branques dʼactivitat i impostos nets sobre productes) i demanda (consum, inversió i
exportacions). Aquesta informació es fonamenta en estadístiques de caràcter conjuntural.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2000 (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=ceac2000

Observacions:
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MACROMAGNITUDS TERRITORIALS: RENDA FAMILIAR DISPONIBLE COMARCAL I
MUNICIPAL
Codi: 13 04 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Estimació de síntesi a partir de les principals fonts de l'estadística territorial per tal d'obtenir la renda
familiar i els seus components per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i
resta de capitals comarcals.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: persona física, empresa i administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: renda familiar disponible, ingressos i despeses del sector
institucional de les llars
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal i comarcal
Referència temporal dels resultats: 2009

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 21.700 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: MACROMAGNITUDS ECONÒMIQUES TERRITORIALS
Objectiu de l'activitat: obtenir la renda familiar disponible i el producte interior brut en el marc del Sistema europeu de
comptes de les comarques de Catalunya, dels municipis de més de 5.000 habitants i de la resta de capitals comarcals.
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MACROMAGNITUDS TERRITORIALS: RENDA FAMILIAR DISPONIBLE COMARCAL I
MUNICIPAL

Codi: 13 04 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Aquesta estadística proporciona informació de la renda familiar disponible bruta (en valor absolut,
per càpita i índex Catalunya=100) i els seus components en el marc del Sistema europeu de comptes
(SEC). Es difon informació dels principals components dels recursos (remuneració dʼassalariats,
excedent brut dʼexplotació i prestacions socials) i dels usos (cotitzacions socials i impostos) tant en
valor absolut com el percentatge que suposa en relació amb el total de recursos i usos
respectivament.
Referència temporal de les dades: 2009
Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del pla territorial, comarques i municipis de més de 5.000
habitants i resta de capitals comarcals
Resultats publicats:
Banc d'estadístiques de municipis i comarques (Internet)

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=6&V0=NC&V1=NC&MN=1&V3=1292&PARENT=100&CTX=B#FRO
M

Observacions:
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COMPTABILITAT TRIMESTRAL
Codi: 13 05 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Estimació trimestral del producte interior brut des de l'òptica de l'oferta i la demanda en el marc del
Sistema europeu de comptes (SEC), a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques
i administratives disponibles. S'actualitza la informació a la Classiﬁcació catalana d'activitats
econòmiques 2009 (CCAE-2009).
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: persona física, empresa i administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: valor afegit per sectors, impostos sobre productes, consum privat,
consum públic, formació bruta de capital, exportacions a l'estranger, importacions de l'estranger,
saldo exterior, producte interior brut.
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: trimestres del 2012
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: 69.900 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: COMPTABILITAT TRIMESTRAL
Objectiu de l'activitat: conèixer l'evolució del producte interior brut des de l'òptica de l'oferta i la demanda.
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COMPTABILITAT TRIMESTRAL
Codi: 13 05 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Estimació trimestral del producte interior brut des de lʼòptica de lʼoferta i la demanda en el marc del
Sistema europeu de comptes (SEC), a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques
i administratives disponibles.
Des de lʼòptica de lʼoferta es proporciona la taxa de creixement real del valor afegit brut dels diversos
sectors de lʼeconomia (agricultura, indústria, construcció i serveis), així com dels impostos nets sobre
productes. Des de lʼòptica de demanda, es calculen el creixement real dels diversos components de
la demanda interna i del saldo exterior. En el primer cas, es detalla la despesa en consum de les
llars, la despesa en consum de les administracions públiques i la formació bruta de capital i els seus
components (béns d'equipament i altres i construcció). En el segon cas, sʼinforma del saldo amb
l'estranger i dels seus components dʼexportació i dʼimportació: de béns i serveis i de consum dels
estrangers en el territori.
Referència temporal de les dades: trimestres del 2012
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Producte interior brut (PIB). Base 2008. Oferta (Internet)
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=0007

Observacions:
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PREVISIONS MACROECONÒMIQUES
Codi: 13 08 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Elaboració de les previsions de les principals macromagnituds de l'economia catalana amb la ﬁnalitat
de tenir una primera valoració del creixement econòmic previst i dels factors fonamentals explicatius
d'aquests.
Origen de la informació: recopilació de dades i dades d'origen estadístic

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: creixement del PIB, del consum i de la inversió, evolució dels
preus i de l'ocupació.
Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2011
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: PREVISIONS MACROECONÒMIQUES PER A CATALUNYA
Objectiu de l'activitat: elaboració de les previsions de les macromagnituds principals de l'economia catalana amb l'objectiu
de tenir una primera valoració del creixement econòmic previst i dels factors fonamentals que l'expliquen.
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PREVISIONS MACROECONÒMIQUES
Codi: 13 08 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
La publicació presenta una estimació de les previsions de les principals macromagnituds de
lʼeconomia catalana per al 2012. Aquesta informació sʼacompanya de les previsions dels principals
organismes econòmics sobre lʼeconomia espanyola i lʼeconomia internacional.
Resultats publicats:
Escenari macroeconòmic per al 2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/economia/70_Economia_Catalana/documents/Previsions%20macroeconòmiques
/escenari%20macroeconòmic%20novembre%202011.pdf

Revisió de lʼescenari macroeconòmic per al 2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/economia/70_Economia_Catalana/arxius/Revisió%20escenari%20macroeconòmi
c%202012.pdf

Observacions:
Les previsions macroeconòmiques per al 2012 es varen publicar el 20 de novembre del 2011. Al juny
del 2012 es va publicar una revisió dʼaquestes previsions.
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ESTADÍSTICA INDUSTRIAL D'EMPRESES
Codi: 14 01 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Explotació especíﬁca per a Catalunya de l'Enquesta industrial d'empreses d'àmbit estatal, amb
l'objectiu de conèixer les característiques estructurals més rellevants dels diferents sectors
industrials. Les estimacions, tant les corresponents a conceptes de la comptabilitat empresarial com
les de macromagnituds, es presentaran amb un elevat nivell de desagregació sectorial.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: ocupació total, ocupació assalariada, volum de negoci, valor de
la producció, valor afegit brut, consums intermedis, costos de personal, inversions, excedent brut
d'explotació
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: 18.900 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA I COMPTES DE LA INDÚSTRIA
Objectiu de l'activitat: conèixer les magnituds més rellevants dels diferents sectors industrials.
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ESTADÍSTICA INDUSTRIAL D'EMPRESES
Codi: 14 01 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
El resultats es presenten tabulats anualment per a cadascuna de les 20 agrupacions i de les 64
branques dʼactivitat econòmica en què sʼha subdividit el sector industrial. Es disposa del nombre
d'establiments i el d'ocupats, els ingressos i les despeses d'explotació, desglossats en les diverses
partides comptables que els integren, la inversió i el resultat de l'exercici. També sʼofereix informació
sobre la destinació geogràfica de les vendes, procedència geogràfica de les compres,
macromagnituds i indicadors per a l'anàlisi.
Referència temporal de les dades: 2010
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Enquesta industrial d'empreses (Internet)
http://www.idescat.cat/industria/ei?in=1

Observacions:
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ESTADÍSTICA D'EMPRESES DEL COMERÇ
Codi: 14 02 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Explotació especíﬁca per a Catalunya de l'Enquesta anual de serveis d'àmbit estatal per tal de
conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants del sector
comercial. Les estimacions es presentaran amb un elevat nivell de desagregació sectorial.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: ocupació, ocupació assalariada, ingressos d'explotació, valor de
la producció, consums intermedis, valor afegit brut, despeses de personal, inversió, excedent brut
d'explotació.
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 7.300 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA I COMPTES DEL COMERÇ
Objectiu de l'activitat: coneixement de les magnituds més rellevants del sector comercial.
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ESTADÍSTICA D'EMPRESES DEL COMERÇ
Codi: 14 02 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els resultats es presenten tabulats anualment per a cadascuna de les 18 branques i de les 62
subbranques dʼactivitat econòmica en què sʼha subdividit el sector del comerç. La informació es
recull en quatre taules. La primera conté conceptes directament derivats de la comptabilitat
empresarial. La segona ofereix les macromagnituds bàsiques de la comptabilitat nacional. La tercera
mostra com es distribueix l'ocupació i l'última taula és específica de les branques o subbranques de
comerç que duen a terme activitats de compravenda sense transformació, ja que presenta les dades
corresponents al marge comercial.
Referència temporal de les dades: 2010
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Enquesta anual de serveis (Internet)
http://www.idescat.cat/serveis/?

Observacions:
A l'apartat de l'Enquesta anual de serveis del web de l'Idescat es difon conjuntament la informació de
les quatre estadístiques relacionades amb el sector serveis: estadística d'empreses del comerç,
estadística d'empreses turístiques, estadística d'empreses del transport i estadística de serveis a les
empreses.

PAAE 2012

342

ESTADÍSTICA D'EMPRESES TURÍSTIQUES
Codi: 14 03 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Explotació especíﬁca per a Catalunya de l'Enquesta anual de serveis d'àmbit estatal per tal de
conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants de les
empreses turístiques (hoteleria i agències de viatges). Les estimacions es presentaran amb un elevat
nivell de desagregació sectorial.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: ocupació, ocupació assalariada, ingressos d'explotació, valor de
la producció, consums intermedis, valor afegit brut, despeses de personal, inversió i excedent brut
d'explotació
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 7.300 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES TURÍSTIQUES
Objectiu de l'activitat: coneixement de les magnituds més rellevants de les empreses turístiques (hoteleria i agències de
viatges).
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ESTADÍSTICA D'EMPRESES TURÍSTIQUES
Codi: 14 03 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els resultats es presenten tabulats anualment per a cadascuna de les 2 branques i de les 6
subbranques dʼactivitat econòmica en què sʼha subdividit el sector turístic. La informació es recull en
tres taules. La primera conté conceptes directament derivats de la comptabilitat empresarial:
ingressos dʼexplotació, consums de primeres matèries i mercaderies, despeses de personal, etc. La
segona ofereix les macromagnituds bàsiques de la comptabilitat nacional. La tercera mostra com es
distribueix l'ocupació.
Referència temporal de les dades: 2010
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Enquesta anual de serveis (Internet)
http://www.idescat.cat/serveis/?

Observacions:
A l'apartat de l'Enquesta anual de serveis del web de l'Idescat es difon conjuntament la informació de
les quatre estadístiques relacionades amb el sector serveis: estadística d'empreses del comerç,
estadística d'empreses turístiques, estadística d'empreses del transport i estadística de serveis a les
empreses.
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ESTADÍSTICA D'EMPRESES DEL TRANSPORT
Codi: 14 05 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Explotació especíﬁca per a Catalunya de l'Enquesta anual de serveis d'àmbit estatal per tal de
conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants de les
empreses de transport. Les estimacions es presentaran amb un elevat nivell de desagregació
sectorial.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: ocupació, ocupació assalariada, ingressos d'explotació, valor de
la producció, consums intermedis, valor afegit brut, despeses de personal, inversió i excedent
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 7.300 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES DEL TRANSPORT
Objectiu de l'activitat: coneixement de les magnituds més rellevants de les empreses del transport.
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ESTADÍSTICA D'EMPRESES DEL TRANSPORT
Codi: 14 05 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els resultats es presenten tabulats anualment per a cadascuna de les cinc branques i de les set
subbranques dʼactivitat econòmica en què sʼha subdividit el sector del transport. La informació es
recull en tres taules. La primera conté conceptes directament derivats de la comptabilitat empresarial:
ingressos dʼexplotació, consums de primeres matèries i mercaderies, despeses de personal, etc. La
segona ofereix les macromagnituds bàsiques de la comptabilitat nacional. La tercera mostra com es
distribueix l'ocupació.
Referència temporal de les dades: 2010
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Enquesta anual de serveis (Internet)
http://www.idescat.cat/serveis/?

Observacions:
A l'apartat de l'Enquesta anual de serveis del web de l'Idescat es difon conjuntament la informació de
les quatre estadístiques relacionades amb el sector serveis: estadística d'empreses del comerç,
estadística d'empreses turístiques, estadística d'empreses del transport i estadística de serveis a les
empreses.
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ESTADÍSTICA DE SERVEIS A LES EMPRESES
Codi: 14 06 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Explotació especíﬁca per a Catalunya de l'Enquesta anual de serveis d'àmbit estatal per tal de
conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants del sector dels
serveis a les empreses. Les estimacions es presentaran amb un elevat nivell de desagregació
sectorial.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: ocupació, ocupació assalariada, ingressos d'explotació, valor de
la producció, consums intermedis, valor afegit brut, despeses de personal, inversió i excedent brut
d'explotació.
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 7.300 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA I COMPTES DELS SERVEIS A LES EMPRESES
Objectiu de l'activitat: coneixement de les magnituds més rellevants del sector del servei a les empreses.
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ESTADÍSTICA DE SERVEIS A LES EMPRESES
Codi: 14 06 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els resultats es presenten tabulats anualment per a cadascuna de les 26 branques i de les 43
subbranques dʼactivitat econòmica en què sʼha subdividit el sector turístic. La informació es recull en
tres taules. La primera conté conceptes directament derivats de la comptabilitat empresarial:
ingressos dʼexplotació, consums de primeres matèries i mercaderies, despeses de personal, etc. La
segona ofereix les macromagnituds bàsiques de la comptabilitat nacional. La tercera mostra com es
distribueix l'ocupació.
Referència temporal de les dades: 2010
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Enquesta anual de serveis (Internet)
http://www.idescat.cat/serveis/?

Observacions:
A l'apartat de l'Enquesta anual de serveis del web de l'Idescat es difon conjuntament la informació de
les quatre estadístiques relacionades amb el sector serveis: estadística d'empreses del comerç,
estadística d'empreses turístiques, estadística d'empreses del transport i estadística de serveis a les
empreses.
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COMPTES ECONÒMICS DEL SECTOR AGRARI
Codi: 14 07 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural
Organismes col·laboradors: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Ressenya de l'actuació:
Elaboració anual de les diferents magnituds econòmiques del sector agrari català, d'acord amb el
sistema de comptes econòmics de l'agricultura adaptades a la metodologia del Sistema europeu de
comptes.
Origen de la informació: recopilació de dades i dades d'origen estadístic
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: producció vegetal i animal (a preus bàsics), serveis de
l'agricultura i activitats secundàries no agràries, consums intermedis, valor afegit brut, amortitzacions,
altres subvencions, altres impostos i renda agrària.
Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 60.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: COMPTES ECONÒMICS DEL SECTOR AGRARI
Objectiu de l'activitat: elaboració anual de les diferents magnituds econòmiques del sector agrari català: producció vegetal
i animal (a preus bàsics), serveis de l'agricultura i activitats secundàries no agràries, consums intermedis, valor afegit brut,
amortitzacions, altres subvencions, altres impostos i renda agrària.
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COMPTES ECONÒMICS DEL SECTOR AGRARI
Codi: 14 07 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les principals variables estudiades són la producció vegetal i animal (a preus bàsics), serveis de
l'agricultura i activitats secundàries no agràries, consums intermedis, valor afegit brut, amortitzacions,
altres subvencions, altres impostos i renda agrària.
Disponible lʼestimació de les macromagnituds agràries des del 1995 fins el 2011 i publicada a
Internet la sèrie des de 2002 fins a 2011.
Referència temporal de les dades: 2008 (renda definitiva) i 2011 (avanç renda definitiva)
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Renda agrària definitiva 2008 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/DAR/DE_Departament/DE02_Estadistiques_observatoris/03_Renda_agraria/Ren
da_agraria_nou/Documents/Fitxers_estatics/Macromagnituds_agraries_2008.pdf

Avanç Renda agrària 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/DAR/DE_Departament/DE02_Estadistiques_observatoris/03_Renda_agraria/Ren
da_agraria_nou/Documents/Fitxers_estatics/Quadre_macromagnituds_agraries_2002_2011.pdf

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Renda agrària definitiva 2008

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi1555def2008.pdf

Avanç Renda agrària 2011

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi1555av2011.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE L'AUDIOVISUAL
Codi: 14 08 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut Català de les Empreses Culturals, Institut d'Estadística de
Catalunya, Departament de Cultura, Consell de l'Audiovisual de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Caracterització del sector audiovisual a partir de l'explotació especíﬁca de l'enquesta anual sobre les
empreses de serveis a Catalunya i d'altres enquestes directes al sector, per tal de conèixer l'evolució
de la seva producció, la despesa i l'ocupació dels seus professionals.
L'actuació també preveu el tractament d'arxius administratius que regulen l'activitat del sector i
l'explotació d'operacions estadístiques adreçades a la població en aquest àmbit.
Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa, establiment i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció
de document estadístic
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: macromagnituds econòmiques del sector de l'audiovisual; oferta
de continguts i producció física; hàbits i consum ﬁnal de béns i serveis audiovisuals
Organismes difusors: Departament de Cultura, Institut d'Estadística de Catalunya i Consell de
l'Audiovisual de Catalunya
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 40.600 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L'AUDIOVISUAL
Objectiu de l'activitat: coneixement de les característiques principals de l'economia del sector de l'audiovisual, el seu
ﬁnançament, la seva oferta i l'ocupació generada, i també de la demanda de béns i serveis audiovisuals.
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ESTADÍSTICA DE L'AUDIOVISUAL
Codi: 14 08 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Recull de les principals característiques de l'economia del sector audiovisual, partint de l'explotació
específica de l'Enquesta anual sobre les empreses de serveis a Catalunya, el seu finançament, la
seva oferta i l'ocupació generada, i també de la demanda de béns i serveis audiovisuals.
Referència temporal de les dades: 2010
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Estadística de lʼaudiovisual (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=eac

Publicació impresa i electrònica “Estadística de lʼaudiovisual a Catalunya 2010” (Internet)
http://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/eac10.pdf

Dossier Idescat núm. 11 “El sector audiovisual a Catalunya (2006-2010)”
http://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/dossier11.pdf

Observacions:
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CENS AGRARI 2009
Codi: 14 09 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural, Institut Nacional d'Estadística
Ressenya de l'actuació:
Tractament, explotació i difusió de l'estadística sobre l'estructura del sector agrari a Catalunya, que
permeti conèixer l'estructura del sector i la seva evolució respecte al cens agrari 1999, i obtenir
informació homologable i comparable amb l'exigida per la Unió Europea.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: explotació agrària

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: decennal

Variables principals a investigar: titularitat, superfície, règim de tinença, reg, aproﬁtament de la
terra, conreus, maquinària, ramaderia, mà d'obra, desenvolupament rural i mètodes de producció
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal, àmbits del Pla territorial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012
Cost directe estimat: 114.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: CENS AGRARI
Objectiu de l'activitat: coneixement de les característiques estructurals de les explotacions agràries del territori de
Catalunya, pel que fa a la titularitat, el règim de tinença, la dimensió, la tipologia de conreu, els equipaments, la mà d'obra
ocupada, els canals de comercialització i altres aspectes.
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CENS AGRARI 2009
Codi: 14 09 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Sʼhan fet els tractaments estadístics i sʼhan difós els resultats per a Catalunya del fitxer del Cens
agrari 2009 dʼàmbit estatal. Les variables principals recollides són: grandària de les explotacions,
règim de tinença i aprofitament de les terres, superfícies de conreus, reg, caps de bestiar, mà d'obra i
altres informacions agràries. També, a partir del mateix fitxer, sʼhan extret els resultats de lʼenquesta
de Mètodes de producció agrària 2009. Finalment, sʼha adaptat el fitxer del Cens agrari 1999 per tal
dʼobtenir resultats comparables amb els del 2009.
Referència temporal de les dades: 2009
Desagregació territorial: Catalunya, províncies, àmbits territorials, comarques i municipis
Resultats publicats:
Cens agrari i Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries
http://www.idescat.cat/cat/economia/agricultura/

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I PRODUCCIONS AGRÍCOLES
Codi: 14 11 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural
Organismes col·laboradors: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Ressenya de l'actuació:
Les oﬁcines comarcals del Departament faciliten anualment les dades sobre la distribució de la
superfície dels municipis de cada comarca que seran la informació bàsica sobre superfície. Pel que fa
als rendiments i produccions agrícoles, la informació és facilitada per professionals del mateix sector
(agricultors, cooperatives, etc.), i a través dels aforaments de diferents conreus que elabora el
Departament.
Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens

Informant inicial: persona física i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: superfícies ocupades pels conreus agrícoles, rendiments,
produccions.
Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 10.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I LES PRODUCCIONS AGRÍCOLES
Objectiu de l'activitat: coneixement de l'evolució de les superfícies, dels rendiments i de les produccions agrícoles a
Catalunya.
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ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I PRODUCCIONS AGRÍCOLES
Codi: 14 11 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les variables de lʼestadística són les superfícies, rendiments i produccions provincials, tant de
conreus llenyosos com de conreus herbacis.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: provincial i comarcal
Resultats publicats:
Superfícies, rendiments i produccions dels conreus agrícoles (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/DAR/DE_Departament/DE02_Estadistiques_observatoris/02_Estructura_i_produ
ccio/02_Estadistiques_agricoles/01_Llencols_definitius/Fitxers_estatics/Produccions_Catalunya/Llencols_Catal
unya_2011.pdf

Superfícies, rendiments i produccions comarcals dels conreus agrícoles (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/DAR/DE_Departament/DE02_Estadistiques_observatoris/02_Estructura_i_produ
ccio/02_Estadistiques_agricoles/01_Llencols_definitius/Fitxers_estatics/Produccions_comarcals/Produccions_c
omarcals_web_2011.pdf

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Superfícies, rendiments i produccions dels conreus agrícoles

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi15562011.pdf

Superfícies, rendiments i produccions comarcals dels conreus agrícoles

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi15562011comarcal.pdf

Observacions:

PAAE 2012

356

ESTADÍSTICA DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
Codi: 14 12 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural
Organismes col·laboradors: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Ressenya de l'actuació:
Explotació estadística de les dades referents al parc de maquinària agrícola, contingudes en els fulls
d'inscripció del Registre oﬁcial de maquinària agrícola (ROMA).
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física i empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: característiques de la maquinària
Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
Objectiu de l'activitat: explotació estadística de les dades relatives al parc de maquinària agrícola, contingudes en els fulls
d'inscripció del Registre oﬁcial de maquinària agrícola (ROMA).
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ESTADÍSTICA DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
Codi: 14 12 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Noves inscripcions de maquinària en el Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA), per tipus
(tractors, motocultors, tragelles remolcades, etc.). Les dades també es difonen a l'apartat "Sector
agrari" del capítol "Agricultura, ramaderia i pesca" de l'Anuari estadístic de Catalunya.
Referència temporal de les dades: 2011 i històric des del 2007
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Resum d'inscripcions de maquinària. Fulls informatius Maquinària agrícola (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.2f5cc3bea24ee78ec841265ab0c0e1a0/?vgnextoid=296449f
eeba8b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=296449feeba8b210VgnVCM2000009b0c1e0aRC
RD&vgnextfmt=default

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=435

Observacions:

PAAE 2012

358

ESTADÍSTICA DE LA RAMADERIA
Codi: 14 13 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural
Organismes col·laboradors: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Ressenya de l'actuació:
Estimació dels censos ramaders -desagregats segons la normativa de la Unió Europea-, sacriﬁci de
bestiar i produccions ramaderes a partir d'una enquesta feta a una mostra d'explotacions ramaderes i
una enquesta feta a escorxadors i sales d'incubació.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia
Informant inicial: persona física i empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: censos i capacitats de les explotacions ramaderes
Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012
Cost directe estimat: 100.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA RAMADERIA
Objectiu de l'activitat: estimació dels censos ramaders (desagregats segons la normativa de la Unió Europea), el sacriﬁci
de bestiar i les produccions ramaderes.
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ESTADÍSTICA DE LA RAMADERIA
Codi: 14 13 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Estimació dels censos ramaders -desagregats segons la normativa de la Unió Europea-, sacrifici de
bestiar, produccions ramaderes, explotacions ramaderes i enquesta a escorxadors i sales
d'incubació.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya, provincial i comarcal.
Resultats publicats:
Censos de bestiar boví (Internet)
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.5fbcc9934b5f463053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=05a3361
d78b24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=05a3361d78b24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Censos de bestiar oví i cabrum (Internet)
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.5fbcc9934b5f463053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=f0b3361
d78b24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f0b3361d78b24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Caps de bestiar porcí (Internet)
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.5fbcc9934b5f463053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=3993361
d78b24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3993361d78b24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Nombre dʼexplotacions i places de bestiar (Internet)
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.5fbcc9934b5f463053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=d4521a4
2fe6bf110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d4521a42fe6bf110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Producció de llet (Internet)
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.5fbcc9934b5f463053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=2da5f6a
4f3daf110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2da5f6a4f3daf110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Enquesta de sacrifici dʼescorxadors (Internet)
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.5fbcc9934b5f463053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=2bcb921
f5a08a110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2bcb921f5a08a110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Producció dʼous de gallines per a consum humà (Internet)
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.5fbcc9934b5f463053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=67c79a5
5be3ba110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=67c79a55be3ba110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Producció de llana (Internet)
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.5fbcc9934b5f463053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=95b13d9
6eef01210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=95b13d96eef01210VgnVCM1000008d0c1e0aRC
RD&vgnextfmt=default#Bloc6ea447ad9e911210VgnVCM1000008d0c1e0a____
Producció de mel i cera (Internet)
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.5fbcc9934b5f463053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=95b13d9
6eef01210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=95b13d96eef01210VgnVCM1000008d0c1e0aRC
RD&vgnextfmt=default#Bloc6ea447ad9e911210VgnVCM1000008d0c1e0a____

Observacions:
Algunes dʼaquestes dades estan actualitzades a l'any 2012.
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ESTADÍSTICA DE PREUS DE LA TERRA
Codi: 14 14 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural
Organismes col·laboradors: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Ressenya de l'actuació:
Estimació anual a partir de l'observació directa de l'evolució dels preus de la terra i cànons
d'arrendaments rústics, dels conreus de secà, regadiu i aproﬁtament més representatius, ponderats
d'acord amb la superfície ocupada, a ﬁ d'obtenir-ne un índex per a Catalunya.
Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens
Informant inicial: persona física i empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: preus i cànons per hectàrea dels conreus de secà i de regadiu
dels aproﬁtaments més representatius.
Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: 20.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS PREUS DE LA TERRA
Objectiu de l'activitat: estimació anual a partir de l'observació directa de l'evolució dels preus de la terra dels conreus de
secà i de regadiu i dels aproﬁtaments més representatius.
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ESTADÍSTICA DE PREUS DE LA TERRA
Codi: 14 14 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades que es difonen corresponen a lʼevolució dels preus de la terra a Catalunya (base 1997).
Inclou gràfics dʼevolució dels preus mitjans de la terra agrícola per demarcacions, a tot Catalunya i a
Espanya fins al 2011. Es presenten també els cànons històrics anuals dʼarrendaments rústics de les
classes de cultius i aprofitaments més significatius.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya i provincial
Resultats publicats:
Preus de la terra agrícola (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.d7371fca72b6d53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=bec536
1d78b24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=bec5361d78b24110VgnVCM1000000b0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Cànons dʼarrendament (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=d42bf2
baa166c110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d42bf2baa166c110VgnVCM1000008d0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE PREUS AGRARIS
Codi: 14 15 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural
Organismes col·laboradors: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Ressenya de l'actuació:
Obtenció de les estadístiques bàsiques dels preus agraris, tant pel que fa als preus agraris cotitzats
en llotges i mercats com als preus rebuts i pagats als pagesos, fent una operació de recollida
d'informació en què es constatin els preus dels productes agraris i dels mitjans de producció de les
àrees de producció i comercialització més signiﬁcatives. La periodicitat és setmanal per als preus de
llotges i mercats i mensual per als preus percebuts i pagats als pagesos.
Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens i recopilació de dades
Informant inicial: persona física i empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: constatació dels preus dels productes agraris i dels mitjans de
producció de les àrees de producció i comercialització més signiﬁcatives.
Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: setmanal i mensual
Cost directe estimat: 200.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS PREUS AGRARIS
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques dels preus agraris, tant pel que fa als preus agraris cotitzats
en llotges i mercats com als preus rebuts i pagats als pagesos.
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ESTADÍSTICA DE PREUS AGRARIS
Codi: 14 15 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades que es difonen inclouen informació sobre preus en llotges i mercats, preus percebuts pel
pagès, índex preus percebuts agraris (IPPA) i preus dels inputs i salaris que paga el pagès.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: Catalunya i provincial
Resultats publicats:
Preus en llotges i mercats (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.5fbcc9934b5f463053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=43c4361
d78b24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=43c4361d78b24110VgnVCM1000000b0c1e0aRC
RD&vgnextfmt=default

Preus percebuts pel pagès (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.d7371fca72b6d53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=0bd436
1d78b24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0bd4361d78b24110VgnVCM1000000b0c1e0aR
CRD

Índex de preus percebuts agraris (IPPA) (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=e93536
1d78b24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e935361d78b24110VgnVCM1000000b0c1e0aR
CRD

Preus dels inputs i salaris que paga el pagès (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=82c536
1d78b24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=82c5361d78b24110VgnVCM1000000b0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default
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ESTADÍSTICA DE LES CAPTURES PESQUERES
Codi: 14 17 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural
Organismes col·laboradors: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Ressenya de l'actuació:
Obtenció de les dades de captures, per espècies i ports, a partir de la informació sobre pesca
desembarcada facilitada per les confraries de pescadors.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: captures per ports
Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 20.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES CAPTURES PESQUERES
Objectiu de l'activitat: obtenció de les dades de les captures, per espècies i ports, a partir de la informació sobre pesca
desembarcada facilitada per les confraries de pescadors.
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ESTADÍSTICA DE LES CAPTURES PESQUERES
Codi: 14 17 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades corresponen a captures per ports, grups i espècies, així com també a la flota pesquera i
aqüicultura per espècie. Aquesta informació es difon també en el capítol "Agricultura, ramaderia i
pesca" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya, àmbits, províncies i comarques
Resultats publicats:
Captures per grups dʼespècies (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=a1401b
f7541d5110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a1401bf7541d5110VgnVCM1000008d0c1e0aRC
RD&vgnextfmt=default

Captures per espècies (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=2429ee
52b51d5110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2429ee52b51d5110VgnVCM1000008d0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Captures per llotges i demarcacions (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=38ed22
8a73c10310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=38ed228a73c10310VgnVCM1000008d0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Flota pesquera per modalitats (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.7d5a409fbe273a69cc497c10d8c0e1a0/?vgnextoid=70295ee
e8da34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=70295eee8da34110VgnVCM1000000b0c1e0aRC
RD&vgnextfmt=detall&contentid=a854b35a766ed210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD

Producció aqüícola (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.5fbcc9934b5f463053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=382868e
53653d310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=382868e53653d310VgnVCM1000008d0c1e0aRC
RD&vgnextfmt=default

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=6

Observacions:
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ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE PRODUCTES
Codi: 14 18 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Explotació especíﬁca per a Catalunya de l'Enquesta industrial de productes d'àmbit estatal per tal de
conèixer la producció industrial de Catalunya en unitats físiques i monetàries amb un elevat grau de
desagregació per productes d'acord amb la classiﬁcació PRODCOM.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: producció comercialitzada en unitats físiques i monetàries
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 8.300 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA FÍSICA DE LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL
Objectiu de l'activitat: conèixer la producció industrial de Catalunya en unitats físiques i monetàries amb un elevat grau de
desagregació per productes (PRODCOM).
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ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE PRODUCTES
Codi: 14 18 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els resultats es presenten anualment mitjançant quatre tipus de taules: una taula amb els totals de
les vendes dels productes fabricats en cadascuna de les 16 agrupacions i 56 branques en què s'ha
subdividit el sector industrial. Cada branca es pot desplegar per obtenir una segona taula en què
figuren tots els seus productes fabricats amb el valor i la quantitat de la producció venuda. Una
tercera taula amb tots els productes fabricats que no estan sota secret estadístic, ordenats segons el
valor de les seves vendes. Finalment, es disposa dʼun cercador que genera taules amb el conjunt de
productes que en la seva denominació o codi PRODCOM contenen la seqüència de caràcters o de
xifres que s'hagi introduït en la finestra del cercador.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Enquesta industrial de productes (Internet)
http://www.idescat.cat/industria/eip?

Observacions:
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ESTADÍSTICA CONJUNTURAL DE LA INVERSIÓ INDUSTRIAL
Codi: 14 19 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Ressenya de l'actuació:
Disposar d'una estimació quantitativa de la variació de la inversió industrial fent una operació
d'enquesta
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: semestral

Variables principals a investigar: Inversió industrial a Catalunya per sectors; els factors que
inﬂueixen en la inversió i les ﬁnalitats a les quals va destinada.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos
Cost directe estimat: 52.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA INVERSIÓ INDUSTRIAL
Objectiu de l'activitat: obtenció d'una estimació quantitativa de la variació de la inversió industrial.
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ESTADÍSTICA CONJUNTURAL DE LA INVERSIÓ INDUSTRIAL
Codi: 14 19 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Es proporciona informació sobre lʼevolució recent i futura de la inversió industrial a Catalunya, els
factors que influeixen en la inversió industrial i les finalitats a les quals va destinada per sectors. Les
dades es difonen en lʼapartat "Inversió industrial a Catalunya" de la pàgina web del Departament
dʼEmpresa i Ocupació, així com en lʼapartat "Inversió industrial" dels Indicadors dʼestructura
econòmica que publica lʼIdescat.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Inversió industrial a Catalunya (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=672c269e1cfd7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=672c269e1cfd7310VgnVCM2000009
b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES

Inversió industrial (Internet)

http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=5604

Observacions:
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BALANÇ ENERGÈTIC
Codi: 14 20 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Quantiﬁcar les disponibilitats i les utilitzacions per a cada font d'energia, construint el balanç
energètic de Catalunya i reﬂectint-ne l'evolució temporal.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: producció d'energia primària, saldo importacions/exportacions,
consum d'energia primària, transformació de l'energia, energia disponible per al consum ﬁnal, usos
no energètics de l'energia i consum ﬁnal d'energia.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2013
Cost directe estimat: 11.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L'ENERGIA
Objectiu de l'activitat: coneixement anual de la producció, la transformació, el transport, la distribució, la comercialització i
el consum (a nivell tarifari, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de les fonts
d'energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i energies renovables), i construcció del balanç
energètic de Catalunya.
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BALANÇ ENERGÈTIC
Codi: 14 20 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Estadística anual que permet conèixer la producció, la transformació i el consum energètic a
Catalunya. Les dades corresponen a producció d'energia primària, saldo d'importacionsexportacions, consum d'energia primària, transformació d'energia, consums propis del sector
energètic, pèrdues en transport i distribució, energia disponible per al consum final, usos no
energètics i consum d'energia final.
Referència temporal de les dades: 2010 i 2011
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Balanç energètic de Catalunya 2009 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/icaen/03_Planificacio%20Energetica/Documents/Balancos%20energetics/Arxius/
Balanc_energetic_2009.pdf

Producció dʼenergia primària a Catalunya 1990 a 2009 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/icaen/03_Planificacio%20Energetica/Documents/Balancos%20energetics/Arxius/
Balanc_energetic_1990_2009.pdf

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=53

Observacions:
Sʼha realitzat el requeriment dʼinformació, es disposa de la informació estadística completa per dur a
terme lʼactuació estadística i sʼestà treballant en la depuració de les dades per dur a terme
lʼelaboració dels balanços energètics corresponents als anys 2010 i 2011, la previsió de publicació
dels quals és a finals del 2013. Tota la informació abans esmentada es troba disponible a l'Institut
Català d'Energia.
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ESTADÍSTICA D'ENERGIA ELÈCTRICA
Codi: 14 20 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Conèixer la producció d'energia elèctrica segons tecnologies, formes d'energia emprades i règim
econòmic aplicable (règim ordinari, règim especial i instal·lacions aïllades de la xarxa), conèixer el
consum per formes d'energia en la producció d'energia elèctrica i conèixer el consum d'energia
elèctrica per tarifes i sectors d'activitat econòmica segons els diferents tipus de mercats (mercat
regulat a tarifa d'últim recurs, mercat lliure i autoconsum). Tota aquesta informació s'obté del
tractament estadístic dels balanços especíﬁcs de les empreses de generació d'energia elèctrica, de
les dades de facturació de les empreses de distribució d'energia elèctrica per tarifes i sectors
d'activitat econòmica per als diferents tipus de mercats (mercat regulat a tarifa d'últim recurs i mercat
lliure) i en el cas dels abonats amb potència contractada igual o superior a 50 kW, en qualsevol dels
dos mercats, de llurs dades individualitzades, i de les dades de facturació de les empreses de
comercialització d'energia elèctrica per tarifes d'accés i sectors d'activitat econòmica.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp amb ﬁnalitats administratives
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: producció d'energia elèctrica, consum per formes d'energia en la
producció d'energia elèctrica i consum d'energia elèctrica per tarifes i sectors d'activitat econòmica
per als diferents tipus de mercats a Catalunya.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2013
Cost directe estimat: 46.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L'ENERGIA
Objectiu de l'activitat: coneixement anual de la producció, la transformació, el transport, la distribució, la comercialització i
el consum (a nivell tarifari, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de les fonts
d'energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i energies renovables), i construcció del balanç
energètic de Catalunya.
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ESTADÍSTICA D'ENERGIA ELÈCTRICA
Codi: 14 20 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Estadística anual que permet conèixer la producció, la transformació i el consum d'energia elèctrica a
Catalunya. Les dades corresponen a producció bruta en règim ordinari i règim especial, per tipus de
central i forma d'energia; consums propis, producció neta, consums en bombament i producció
disponible; autoconsum, distribució pròpia i vendes a xarxa; saldo d'intercanvis elèctrics; energia en
barres de central (EBC); pèrdues en transport i distribució; demanda total desagregada pels
principals sectors consumidors i tarifes.
Referència temporal de les dades: 2010 i 2011
Desagregació territorial: Catalunya i provincial en el cas de les dades de consum
Resultats publicats:
Balanç energètic de Catalunya 2009 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/icaen/03_Planificacio%20Energetica/Documents/Balancos%20energetics/Arxius/
Balanc_energetic_2009.pdf

Producció dʼenergia primària a Catalunya 1990 a 2009 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/icaen/03_Planificacio%20Energetica/Documents/Balancos%20energetics/Arxius/
Balanc_energetic_1990_2009.pdf

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=53

Observacions:
Sʼha realitzat el requeriment dʼinformació, es disposa de la informació estadística completa per dur a
terme lʼactuació estadística i sʼestà treballant en la depuració de les dades per dur a terme
lʼelaboració dels balanços energètics corresponents als anys 2010 i 2011, la previsió de publicació
dels quals és a finals del 2013. Tota la informació abans esmentada es troba disponible a l'Institut
Català d'Energia

PAAE 2012

374

ESTADÍSTICA DEL GAS NATURAL
Codi: 14 20 03

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Quantiﬁcar les disponibilitats i el consum de gas natural per tarifes i sectors d'activitat econòmica
segons els diferents tipus de mercats (mercat regulat a tarifa d'últim recurs i mercat lliure). Tota
aquesta informació s'obté del tractament estadístic dels balanços especíﬁcs de la planta de
regasiﬁcació d'ENAGAS a Barcelona, de les dades de facturació de les empreses de distribució de
gas natural per tarifes i sectors d'activitat econòmica per als diferents tipus de mercats (mercat
regulat a tarifa d'últim recurs i mercat lliure) i en el cas dels principals abonats (mercat lliure - acollits
a les següents tarifes d'accés: grup 1 sencer, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.2 bis, 2.3 bis, 3.5 i els peatges
de transport i distribució interrompible) de llurs dades individualitzades, i de les dades de facturació
de les empreses de comercialització de gas natural canalitzat (comercialitzadores de lliure mercat i
comercialitzadores de subministrament d'últim recurs) per tarifes d'accés i sectors d'activitat
econòmica, i en el cas dels abonats subministrats per les comercialitzadores de lliure mercat
mitjançant gas natural liquat de llurs dades individualitzades.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp amb ﬁnalitats administratives
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: disponibilitats i consum de gas natural per tarifes i sectors
d'activitat econòmica per als diferents tipus de mercats a Catalunya.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2013
Cost directe estimat: 27.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L'ENERGIA
Objectiu de l'activitat: coneixement anual de la producció, la transformació, el transport, la distribució, la comercialització i
el consum (a nivell tarifari, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de les fonts
d'energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i energies renovables), i construcció del balanç
energètic de Catalunya.
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ESTADÍSTICA DEL GAS NATURAL
Codi: 14 20 03
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Estadística anual que permet conèixer el gas natural d'emissió, la facturació per mercat lliure i mercat
regulat i les pèrdues del sistema en l'àmbit de Catalunya. Les dades corresponen a la demanda
global de gas natural: gas natural canalitzat i gas natural liquat de les plantes satèl·lit industrials;
pèrdues del sistema, consums no comptabilitzats i diferències de mesura; consum de gas natural per
cadascun dels principals sectors dʼactivitat econòmica i per tarifes.
Referència temporal de les dades: 2010 i 2011
Desagregació territorial: Catalunya i provincial en el cas de les dades de consum
Resultats publicats:
Balanç energètic de Catalunya 2009 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/icaen/03_Planificacio%20Energetica/Documents/Balancos%20energetics/Arxius/
Balanc_energetic_2009.pdf

Producció dʼenergia primària a Catalunya 1990 a 2009 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/icaen/03_Planificacio%20Energetica/Documents/Balancos%20energetics/Arxius/
Balanc_energetic_1990_2009.pdf

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=7

Observacions:
Sʼha realitzat el requeriment dʼinformació, es disposa de la informació estadística completa per dur a
terme lʼactuació estadística i sʼestà treballant en la depuració de les dades per dur a terme
lʼelaboració dels balanços energètics corresponents als anys 2010 i 2011, la previsió de publicació
dels quals és a finals del 2013. Tota la informació abans esmentada es troba disponible a l'Institut
Català d'Energia.
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ESTADÍSTICA DEL CARBÓ I DEL COC DE PETROLI
Codi: 14 20 04

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Quantiﬁcar la producció de lignit negre, els aprovisionaments, la distribució, les vendes i el consum
de lignit negre, altres carbons i coc de petroli.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp amb ﬁnalitats administratives
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: producció de lignit negre, aprovisionaments, distribució, vendes i
consum de lignit negre, altres carbons i coc de petroli a Catalunya.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2013
Cost directe estimat: 19.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L'ENERGIA
Objectiu de l'activitat: coneixement anual de la producció, la transformació, el transport, la distribució, la comercialització i
el consum (a nivell tarifari, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de les fonts
d'energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i energies renovables), i construcció del balanç
energètic de Catalunya.
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ESTADÍSTICA DEL CARBÓ I DEL COC DE PETROLI
Codi: 14 20 04
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Estadística anual que permet conèixer la producció de lignit negre, vendes de lignit negre, altres
carbons i coc de petroli per sector d'activitat econòmica.
Referència temporal de les dades: 2010 i 2011
Desagregació territorial: provincial i Catalunya
Resultats publicats:
Balanç energètic de Catalunya 2009 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/icaen/03_Planificacio%20Energetica/Documents/Balancos%20energetics/Arxius/
Balanc_energetic_2009.pdf

Producció dʼenergia primària a Catalunya 1990 al 2009 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/icaen/03_Planificacio%20Energetica/Documents/Balancos%20energetics/Arxius/
Balanc_energetic_1990_2009.pdf

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=53

Observacions:
Sʼha realitzat el requeriment dʼinformació, es disposa de la informació estadística completa per dur a
terme lʼactuació estadística i sʼestà treballant en la depuració de les dades per dur a terme
lʼelaboració dels balanços energètics corresponents als anys 2010 i 2011, la previsió de publicació
dels quals és a finals del 2013. Tota la informació abans esmentada es troba disponible a l'Institut
Català d'Energia.
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ESTADÍSTICA DEL PETROLI
Codi: 14 20 05

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Quantiﬁcar la producció de petroli brut, la producció de productes petrolífers de les reﬁneries i les
plantes d'oleﬁnes i els aprovisionaments i vendes de productes petrolífers líquids i gasosos a
Catalunya mitjançant el tractament estadístic de la informació disponible d'àmbit estatal i enquestes
especíﬁques a les empreses petrolieres que actuen a Catalunya. En el cas concret de xarxes locals
de propà canalitzat, es demana balanç complet individualitzat per a cada xarxa.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp amb ﬁnalitats administratives i dades
d'origen estadístic
Informant inicial: establiment i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu i fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: producció de petroli brut, balanç de producció de productes
petrolífers de les reﬁneries i les plantes d'oleﬁnes, aprovisionaments i vendes de productes petrolífers
líquids i gasosos a Catalunya.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2013
Cost directe estimat: 11.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L'ENERGIA
Objectiu de l'activitat: coneixement anual de la producció, la transformació, el transport, la distribució, la comercialització i
el consum (a nivell tarifari, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de les fonts
d'energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i energies renovables), i construcció del balanç
energètic de Catalunya.
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ESTADÍSTICA DEL PETROLI
Codi: 14 20 05
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Estadística anual que permet conèixer el consum de combustibles líquids i gas liquat del petroli. Les
dades difoses corresponen a la producció de petroli brut; balanç de producció de productes
petrolífers de les refineries i les plantes dʼolefines; aprovisionaments i vendes de productes
petrolífers líquids i gasosos.
Referència temporal de les dades: 2010 i 2011
Desagregació territorial: provincial i Catalunya
Resultats publicats:
Balanç energètic de Catalunya 2009 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/icaen/03_Planificacio%20Energetica/Documents/Balancos%20energetics/Arxius/
Balanc_energetic_2009.pdf

Producció dʼenergia primària a Catalunya 1990 al 2009 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/icaen/03_Planificacio%20Energetica/Documents/Balancos%20energetics/Arxius/
Balanc_energetic_1990_2009.pdf

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=53

Observacions:
Sʼha realitzat el requeriment dʼinformació, es disposa de la informació estadística completa per dur a
terme lʼactuació estadística i sʼestà treballant en la depuració de les dades per dur a terme
lʼelaboració dels balanços energètics corresponents als anys 2010 i 2011, la previsió de publicació
dels quals és a finals del 2013. Tota la informació abans esmentada es troba disponible a l'Institut
Català d'Energia.
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ESTADÍSTICA DE LES ENERGIES RENOVABLES
Codi: 14 20 06

Tipus d'actuació: en desenvolupament
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Conèixer el nombre, la potència i la producció o el consum d'energia de les instal·lacions que utilitzen
fonts d'energia renovables a Catalunya mitjançant la recollida de dades provinents d'expedients
administratius sobre subvencions i l'elaboració d'enquestes especíﬁques a fabricants,
comercialitzadors, instal·ladors, propietaris i explotadors en l'àmbit de les energies renovables.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp amb ﬁnalitats administratives i dades
d'origen administratiu
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu i transcripció de document
administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre, potència i producció o consum d'energia de les
instal·lacions que utilitzen fonts d'energia renovables a Catalunya.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2013
Cost directe estimat: 27.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L'ENERGIA
Objectiu de l'activitat: coneixement anual de la producció, la transformació, el transport, la distribució, la comercialització i
el consum (a nivell tarifari, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de les fonts
d'energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i energies renovables), i construcció del balanç
energètic de Catalunya.
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ESTADÍSTICA DE LES ENERGIES RENOVABLES
Codi: 14 20 06
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Estadística anual que permet conèixer el nombre, la potència i la producció o el consum de les
instal·lacions que utilitzen fonts d'energia renovables a Catalunya. Les dades difoses corresponen a:
nombre d'instal·lacions, potència, producció o consum d'energia.
Referència temporal de les dades: 2010 i 2011
Desagregació territorial: provincial i Catalunya
Resultats publicats:
Balanç energètic de Catalunya 2009 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/icaen/03_Planificacio%20Energetica/Documents/Balancos%20energetics/Arxius/
Balanc_energetic_2009.pdf

Producció dʼenergia primària a Catalunya 1990 a 2009 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/icaen/03_Planificacio%20Energetica/Documents/Balancos%20energetics/Arxius/
Balanc_energetic_1990_2009.pdf

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=53

Observacions:
Sʼha realitzat el requeriment dʼinformació, es disposa de la informació estadística completa per dur a
terme lʼactuació estadística i sʼestà treballant en la depuració de les dades per dur a terme
lʼelaboració dels balanços energètics corresponents als anys 2010 i 2011, la previsió de publicació
dels quals és a finals del 2013. Tota la informació abans esmentada es troba disponible a l'Institut
Català d'Energia.
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ESTADÍSTICA MUNICIPAL I COMARCAL DEL CONSUM DE GAS NATURAL I
D'ENERGIA ELÈCTRICA
Codi: 14 20 07

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Quantiﬁcar el consum de gas natural i d'energia elèctrica per als principals sectors d'activitat
econòmica a escala comarcal i municipal.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp amb ﬁnalitats administratives
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: consum de gas natural i d'energia elèctrica per als principals
sectors d'activitat econòmica a nivell comarcal i municipal.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: sota demanda

Nivell de desagregació territorial: municipal i comarcal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2013
Cost directe estimat: 59.700 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L'ENERGIA
Objectiu de l'activitat: coneixement anual de la producció, la transformació, el transport, la distribució, la comercialització i
el consum (a nivell tarifari, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de les fonts
d'energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i energies renovables), i construcció del balanç
energètic de Catalunya.
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ESTADÍSTICA MUNICIPAL I COMARCAL DEL CONSUM DE GAS NATURAL I
D'ENERGIA ELÈCTRICA
Codi: 14 20 07
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Estadística anual que permet conèixer el consum de gas natural i dʼenergia elèctrica a Catalunya en
l'àmbit municipal, comarcal i provincial, pels principals sectors d'activitat econòmica. Les dades
difoses corresponen a Gas natural: consum de gas natural per anys, desagregació territorial i el/els
sectors d'activitat econòmica (industrial, comercial i domèstic). Energia elèctrica: consum d'energia
elèctrica directe de xarxa i autoconsumit per anys, desagregació territorial i el/els sectors d'activitat
econòmica: primari, energètic, industrial, construcció i obres públiques, transport (tracció elèctrica),
serveis i domèstic.
Referència temporal de les dades: 2010 i 2011
Desagregació territorial: municipal, comarcal, provincial i Catalunya
Resultats publicats:
Observacions:
Sʼestà finalitzant el procés dʼhomogeneïtzació per a la sèrie temporal 1992-2010. Es disposa de tota
la informació estadística necessària per a la seva elaboració corresponent als anys 2010 i 2011, i
sʼestà analitzant i depurant tota aquesta informació. La depuració i homogeneïtzació d'aquesta
informació ha estat i és molt complexa, ja que presenta mancances i incoherències molt
significatives: en el cas de l'energia elèctrica en el període 1999-2001 (pràcticament des de lʼinici del
procés de liberalització del sector elèctric), i en el cas del gas natural en el període 2000-2009 (des
de l'inici del procés de liberalització del sector del gas natural). Per tant, la informació provisional
referida al període 1999-2009 s'ha de fer servir amb molta precaució.
La informació es troba disponible mitjançant una sol·licitud a l'Institut Català d'Energia.
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ESTADÍSTICA DEL CONSUM ENERGÈTIC DEL SECTOR INDUSTRIAL
Codi: 14 21 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Quantiﬁcar el consum energètic del sector industrial per sectors d'activitat econòmica (subsectors
industrials) i per formes d'energia. La desagregació per Catalunya i províncies té caràcter biennal i
per comarques quadriennal.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp amb ﬁnalitats administratives
Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu
Periodicitat: biennal

Variables principals a investigar: consum energètic del sector industrial per sectors d'activitat
econòmica (subsectors industrials) i per formes d'energia.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010-2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2013
Cost directe estimat: 133.100 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL CONSUM ENERGÈTIC SECTORIAL
Objectiu de l'activitat: coneixement del consum, l'equipament energètic i la utilització de l'energia per diferents sectors
d'activitat econòmica, per formes d'energia i, si escau, per territoris, i també dels preus ﬁnals de l'energia.
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ESTADÍSTICA DEL CONSUM ENERGÈTIC DEL SECTOR INDUSTRIAL
Codi: 14 21 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Estadística anual que permet conèixer el consum d'energia del sector industrial. Les dades difoses
corresponen a consum energètic del sector industrial per anys, províncies catalanes, forma d'energia,
ús (energètic o no energètic) i subsector industrial dels 17 principals subsectors en què es classifica
el consum.
Referència temporal de les dades: 2010 i 2011
Desagregació territorial: provincial i Catalunya
Resultats publicats:
Estadística del consum energètic del sector industrial de Catalunya (ECESI) 2003-2009 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/icaen/03_Planificacio%20Energetica/Documents/ECESI/Resultats_ECESI_2003_
2009.pdf

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Estadística del consum energètic del sector industrial de Catalunya (ECESI) 2003-2009

http://www20.gencat.cat/docs/icaen/03_Planificacio%20Energetica/Documents/ECESI/Resultats_ECESI_2003_
2009.pdf

Observacions:
Durant lʼany 2012 sʼhan consolidat els resultats dels consums energètics dels anys 2007, 2008 i 2009
i sʼha realitzat lʼedició i publicació dels resultats consolidats de la sèrie 2003-2009. També sʼhan
sol·licitat les dades sobre els consums energètics referides als anys 2010 i 2011 i sʼha iniciat la fase
de recepció de la informació que continuarà durant lʼany 2013.
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ESTADÍSTICA DE QUALITAT DEL SERVEI ELÈCTRIC
Codi: 14 22 01

Tipus d'actuació: en desenvolupament
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Fer una explotació de les dades anuals de qualitat de servei elèctric facilitades per les empreses
distribuïdores de Catalunya.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: qualitat del servei elèctric subministrat per una empresa
distribuïdora en un municipi concret, mesurat en TIEPI (Temps d'Interrupció Equivalent de la Potència
Instal·lada) indicat en hores d'interrupció, NIEPI (Nombre d'Interrupcions Equivalent de la Potència
Instal·lada) i percentil 80 del TIEPI.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: 10.300 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA QUALITAT DEL SERVEI ELÈCTRIC
Objectiu de l'activitat: obtenció d'indicadors de la qualitat del subministrament de l'energia elèctrica.
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ESTADÍSTICA DE QUALITAT DEL SERVEI ELÈCTRIC
Codi: 14 22 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
La informació disponible conté: TIEPI (temps dʼinterrupció equivalent de la potència instal·lada) i
NIEPI (nombre dʼinterrupcions equivalent de la potència instal·lada) per municipis i classificat per
zones (urbanes, semiurbanes, rurals concentrades i rurals disperses), segons el nombre de
subministraments de Catalunya des de lʼany 2003 fins a lʼany 2012 de cada empresa distribuïdora.
Percentil 80 del TIEPI per municipis de Catalunya de lʼany 2005 fins lʼany 2012 de cada empresa
distribuïdora. Microtalls (interrupcions de durada inferior a tres minuts) per municipis de la zona
urbana i semi urbana des de lʼany 2005 fins a lʼany 2012.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: municipal
Resultats publicats:
Observacions:
Aquesta informació està disponible en una base de dades i es pot sol·licitar a la Direcció General
dʼEnergia, Mines i Seguretat Industrial.
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ESTADÍSTICA DEL CRÈDIT PÚBLIC
Codi: 14 23 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Operacions fetes sobre la concessió de crèdit públic per part de la Generalitat de Catalunya.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: operacions formalitzades: préstecs, avals, per sectors i
comarques
Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL SECTOR FINANCER I D'ASSEGURANCES
Objectiu de l'activitat: coneixement de les característiques bàsiques de l'activitat del sector ﬁnancer i del sector de les
assegurances a Catalunya, incloent-hi informació sobre els préstecs concedits per l'Institut Català del Crèdit Agrari i els
crèdits concedits per l'Institut Català de Finances, i també informació de les companyies d'assegurances i de les mutualitats
de previsió social.
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ESTADÍSTICA DEL CRÈDIT PÚBLIC
Codi: 14 23 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
La informació estadística sobre concessió dʼoperacions de crèdit públic per part de lʼInstitut Català de
Finances es difon per mitjà de la Memòria corporativa.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Memòria de lʼInstitut Català de Finances 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/finempresa/Documents/20%20-%20L_ICF/Arxius/Memoria2011.pdf

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Memòria de l'Institut Català de Finances 2011

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi04852011.pdf

Observacions:
Per al 2011 no s'ha inclòs la desagregació territorial per comarques.
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ESTADÍSTICA DEL SECTOR DE LA MEDIACIÓ D'ASSEGURANCES PRIVADES
Codi: 14 23 03

Tipus d'actuació: nova
Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Obtenció de les dades estadístiques bàsiques sobre el sector de la mediació d'assegurances
privades a Catalunya a partir de la presentació de la Documentació Estadística Anual presentada a
l'òrgan supervisor de la Generalitat de Catalunya.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física i empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: dimensió de les empreses i dels establiments. Persones
empleades, nombre d'hores i despesa en formació d'aquestes. Primes intermediades per rams.
Ingressos de l'activitat de mediació. Volum de total de negoci per entitat asseguradora. Valor afegit a
cost de factors. Inversió bruta en béns materials. Compte de pèrdues i guanys i balanç anual.
Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 46.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL SECTOR FINANCER I D'ASSEGURANCES
Objectiu de l'activitat: coneixement de les característiques bàsiques de l'activitat del sector ﬁnancer i del sector de les
assegurances a Catalunya, incloent-hi informació sobre els préstecs concedits per l'Institut Català del Crèdit Agrari i els
crèdits concedits per l'Institut Català de Finances, i també informació de les companyies d'assegurances i de les mutualitats
de previsió social.
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ESTADÍSTICA DEL SECTOR DE LA MEDIACIÓ D'ASSEGURANCES PRIVADES
Codi: 14 23 03
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
La informació disponible per a corredors i corredories dʼassegurances: distribució geogràfica per
províncies i per forma jurídica; dimensió de les empreses i els establiments; persones empleades,
nombre dʼhores i despesa en formació; distribució de la cartera dʼassegurances segons el nombre
dʼentitats asseguradores; distribució de la cartera dʼassegurances en xarxa pròpia i externa; volum
total del negoci intermediat classificat en trams; distribució de la cartera dʼassegurances en vida i no
vida, detall dels rams no vida i vida; valor afegit a cost de factors; inversió bruta en béns materials;
dades comptables: compte de pèrdues i guanys i balanç anual.
La informació disponible per a agents i agències dʼassegurances: distribució geogràfica per
províncies i per forma jurídica; persones empleades, nombre dʼhores i despesa en formació;
distribució de la cartera dʼassegurances en xarxa pròpia i externa; volum total del negoci intermediat
classificat en trams; distribució de la cartera dʼassegurances en vida i no vida, detall dels rams no
vida i vida; valor afegit a cost de factors; inversió bruta en béns materials; dades comptables,
ingressos i despeses.
Referència temporal de les dades: any 2011
Desagregació territorial: provincial
Resultats publicats:
Anàlisi de la Documentació estadística i comptable de l'any 2011 dels corredors d'assegurances i de
les societats de corredoria d'assegurances (Internet)
http://www20.gencat.cat/docs/economia/70_Assegurances_Control/documents/Mediadors%20d'assegurances%20i%20reassegurances%
20privades/Documentació%20estadística%20Comptable%20-DEC-/Informe%20resum%20DEC%202011%20corredors.pdf
Anàlisi de la Documentació comptable i del negoci de l'any 2011 dels agents d'assegurances
vinculats i de les societats d'agència d'assegurances vinculades (Internet)
http://www20.gencat.cat/docs/economia/70_Assegurances_Control/documents/Mediadors%20d'assegurances%20i%20reassegurances%
20privades/Documentació%20estadística%20Comptable%20-DEC-/Informe%20resum%20DEC%202011%20Agents%20vinculats2.pdf
Documentació estadisticocomptable (DEC) (Internet)
http://www20.gencat.cat/portal/site/economia/menuitem.6135b456613b7f9af813ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=a54
af2dcb5f79210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a54af2dcb5f79210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Anàlisi de la Documentació estadística i comptable de l'any 2011 dels corredors d'assegurances i de
les societats de corredoria d'assegurances
http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi16552011corredors.pdf
Anàlisi de la Documentació comptable i del negoci de l'any 2011 dels agents d'assegurances
vinculats i de les societats d'agència d'assegurances vinculades
http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi16552011agents.pdf

Observacions:

Durant aquest any 2013 està previst que lʼIdescat inclogui les sèries històriques disponibles (20042011) en lʼAnuari estadístic de Catalunya.
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec
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ESTADÍSTICA DEL TURISME EN HOTELS A BARCELONA
Codi: 14 25 02

Tipus d'actuació: en desenvolupament
Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona, Cambra Oﬁcial de Comerç, Indústria i
Navegació de Barcelona
Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Ressenya de l'actuació:
Enquesta duta a terme per Turisme de Barcelona, en la qual es recull informació de diferents punts
turístics de la ciutat. Interessen en particular les dades dels turistes que pernocten en establiments
hotelers, per tal de conèixer les característiques i el comportament, l'activitat i el perﬁl del turisme de
Barcelona.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: perﬁl, grau de satisfacció, despesa.
Organismes difusors: Turisme de Barcelona i Ajuntament de Barcelona
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2012
Cost directe estimat: 81.700 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES A BARCELONA
Objectiu de l'activitat: obtenció d'estadístiques sobre l'activitat econòmica de la ciutat de Barcelona.
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ESTADÍSTICA DEL TURISME EN HOTELS A BARCELONA
Codi: 14 25 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Dades dels turistes que pernocten en establiments hotelers a Barcelona, perfil dels turistes i
comportament. Les dades estadístiques es publiquen en una publicació específica en català, castellà
i anglès, duta a terme per Turisme de Barcelona.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: municipal
Resultats publicats:
Estadístiques de turisme a Barcelona i província/Estadísticas de turismo en Barcelona y
provincia/Tourism statistics for Barcelona and province: Síntesi/Síntesis/Synthesis (Internet i
publicació impresa)
http://professional.barcelonaturisme.com/imgfiles/estad/Est2011.pdf

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Estadístiques de turisme a Barcelona i província/Estadísticas de turismo en Barcelona y
provincia/Tourism statistics for Barcelona and province
http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/a01422011.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE LA RECAPTACIÓ DE TRIBUTS
Codi: 15 01 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Estadística dels tributs gestionats per la Generalitat de Catalunya a partir dels arxius administratius.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: tributs propis i cedits, base imposable, tipus impositius, quota
líquida
Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA RECAPTACIÓ DE TRIBUTS
Objectiu de l'activitat: estadística dels tributs gestionats per la Generalitat.

PAAE 2012

395

ESTADÍSTICA DE LA RECAPTACIÓ DE TRIBUTS
Codi: 15 01 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Dades estadístiques dels tributs gestionats per la Generalitat de Catalunya a partir dels arxius
administratius que es difonen mitjançant informes mensuals, sèries estadístiques i memòries
tributàries anuals.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Sèries (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/economia/menuitem.6135b456613b7f9af813ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=c3d
4f3e1c6b8b210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c3d4f3e1c6b8b210VgnVCM1000008d0c1e0a
RCRD&vgnextfmt=default

Informe mensual dels tributs (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/economia/menuitem.6135b456613b7f9af813ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=d01
906853695c210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d01906853695c210VgnVCM1000008d0c1e
0aRCRD&vgnextfmt=default

Memòries tributàries (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/economia/menuitem.6135b456613b7f9af813ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=eae
dacb715fcb210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=eaedacb715fcb210VgnVCM2000009b0c1e0a
RCRD&vgnextfmt=default

Beneficis fiscals (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/economia/menuitem.6135b456613b7f9af813ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=613
facb715fcb210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=613facb715fcb210VgnVCM2000009b0c1e0a
RCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
Els informes mensuals estan actualitzats fins a gener del 2013 i els beneficis fiscals fins al 2012. Pel
que fa a les sèries estadístiques i les memòries tributàries les dades corresponen als anys 2009,
2010 i 2011 (darrer any del qual a hores dʼara es disposa de dades).
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ESTADÍSTICA DE LA RECAPTACIÓ LÍQUIDA DELS TRIBUTS
Codi: 15 01 02

Tipus d'actuació: nova
Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Estadística dels tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya a partir dels arxius
administratius que gestiona el Departament d'Economia i Coneixement. La desagregació territorial
serà per al total de Catalunya, i en el cas dels tributs gestionats per la Generalitat també per
províncies.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física i empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: recaptació líquida dels tributs propis i cedits
Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 mes
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA RECAPTACIÓ DE TRIBUTS
Objectiu de l'activitat: estadística dels tributs gestionats per la Generalitat.
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ESTADÍSTICA DE LA RECAPTACIÓ LÍQUIDA DELS TRIBUTS
Codi: 15 01 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Sèries (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/economia/menuitem.6135b456613b7f9af813ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=c3d
4f3e1c6b8b210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c3d4f3e1c6b8b210VgnVCM1000008d0c1e0a
RCRD&vgnextfmt=default

Informe mensual dels tributs (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/economia/menuitem.6135b456613b7f9af813ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=d01
906853695c210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d01906853695c210VgnVCM1000008d0c1e
0aRCRD&vgnextfmt=default

Memòries tributàries (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/economia/menuitem.6135b456613b7f9af813ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=eae
dacb715fcb210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=eaedacb715fcb210VgnVCM2000009b0c1e0a
RCRD&vgnextfmt=default

Beneficis fiscals (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/economia/menuitem.6135b456613b7f9af813ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=613
facb715fcb210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=613facb715fcb210VgnVCM2000009b0c1e0a
RCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
Aquesta actuació estadística sʼha integrat amb la 15 01 01, ESTADÍSTICA DE LA RECAPTACIÓ DE
TRIBUTS, atesa la seva similitud, per la qual cosa sʼindiquen els mateixos resultats. Aquest fet sʼha
recollit ja en el Programa anual dʼactuació estadística 2013.
Els informes mensuals estan actualitzats fins a gener del 2013 i els beneficis fiscals fins al 2012. Pel
que fa a les sèries estadístiques i les memòries tributàries les dades corresponen als anys 2009,
2010 i 2011 (darrer any del qual a hores dʼara es disposa de dades).
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ESTADÍSTICA DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Codi: 15 02 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Informació estadística referida als pressupostos de la Generalitat de Catalunya i a la seva execució,
desglossats els resultats per capítols i polítiques de despesa.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: pressupostos per capítols, àrees de despesa, unitats
administratives i liquidacions.
Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Objectiu de l'activitat: informació estadística referida als pressupostos de la Generalitat i a llur execució, amb els resultats
desglossats per conceptes i funcions.

PAAE 2012

399

ESTADÍSTICA DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Codi: 15 02 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Informació estadística referida als pressupostos de la Generalitat de Catalunya (crèdits
pressupostaris dʼingressos i despeses).
En el cas dels pressupostos per al 2012, es dóna la informació amb el màxim nivell de
desglossament de les estructures orgànica i econòmica dels ingressos i orgànica, funcional i per
programes i econòmica de les despeses, tant per a cada entitat com per als diversos àmbits de
consolidació.
En el cas de lʼevolució dels pressupostos, la informació es facilita agregada per capítols de despesa
per a la Generalitat, per al Sector Públic de la Generalitat i per al Sector Administració Pública de la
Generalitat, dʼacord amb el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC). També
inclou un quadre dʼevolució del pressupost assignat a cadascuna de les entitats del Sector Públic de
la Generalitat.
Referència temporal de les dades: 2011 i 2012
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 (Internet)
http://www15.gencat.cat/ecofin_wpres12/02_llei.htm

Evolució dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2004-2012 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/economia/menuitem.6135b456613b7f9af813ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=8a7
8591e515d9210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8a78591e515d9210VgnVCM1000008d0c1e
0aRCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE PRESSUPOSTOS I LIQUIDACIONS DELS ENS LOCALS
Codi: 15 03 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Governació i Relacions Institucionals
Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya

Ressenya de l'actuació:
El Departament, mitjançant la tramesa d'un qüestionari, recopila el detall de les dades econòmiques i
funcionals dels pressupostos i liquidacions de les administracions locals. Per a la depuració
d'aquesta informació s'estableixen els contactes necessaris amb les corporacions locals
col·laboradores per tal de garantir la coherència i l'exhaustivitat de les dades. Posteriorment se'n fa la
mecanització i el tractament estadístic.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu i transcripció de document
administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: capítols d'ingressos i despeses
Organismes difusors: Departament de Governació i Relacions Institucionals
Mitjà principal de difusió: DOGC

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE PRESSUPOSTOS I LIQUIDACIONS DELS ENS LOCALS
Objectiu de l'activitat: recopilació de les dades econòmiques i ﬁnanceres dels pressupostos i liquidacions de les
administracions locals catalanes.
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ESTADÍSTICA DE PRESSUPOSTOS I LIQUIDACIONS DELS ENS LOCALS
Codi: 15 03 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
La informació es difon per mitjà del portal Municat, dins la consulta de dades de cada ens local a
lʼapartat "Pressupostos i liquidacions" i incorpora les dades corresponents als capítols dʼingressos i
despeses dels pressupostos i les liquidacions dels pressupostos dels ens locals de Catalunya. Així
mateix, es disposa de lʼinforme "Dades bàsiques de les liquidacions i dels pressupostos dels ens
locals de Catalunya".
Referència temporal de les dades: 2011 i 2012
Desagregació territorial: municipal, comarcal i diputacions
Resultats publicats:
Dades bàsiques de les liquidacions i dels pressupostos dels ens locals de Catalunya (Internet)
http://www.municat.gencat.cat/municat/index.php?page=consulta

Hisendes locals (Internet)

http://municat.gencat.cat/municat/index.php?page=hisendeslocals

Observacions:
La modificació de les aplicacions informàtiques de suport a la tramesa i gestió de les dades de
pressupostos i liquidacions ha retardat la publicació dels informes de dades bàsiques i dels informes
anuals de 2010. No està prevista la publicació al DOGC. La publicació sʼha fet mitjançant el portal
Municat -Hisendes locals.
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ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN EDUCACIÓ
Codi: 15 04 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Ensenyament
Organismes col·laboradors: Ministeri d'Educació

Ressenya de l'actuació:
A partir de l'anàlisi dels pressupostos dels departaments de la Generalitat de Catalunya i de les
universitats públiques es quantiﬁquen econòmicament els recursos que s'assignen a les diferents
activitats educatives.
Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: despesa
Organismes difusors: Departament d'Ensenyament

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 8.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN EDUCACIÓ
Objectiu de l'activitat: quantiﬁcació econòmica dels recursos que s'assignen a les diferents activitats educatives.
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ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN EDUCACIÓ
Codi: 15 04 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades que es difonen ofereixen la desagregació del pressupost liquidat del Departament
dʼEnsenyament per activitats educatives, així com la metodologia corresponent (sèrie 1985-2011). A
més, es difonen les sèries de pressupostos inicials (1982-2012) i de pressupostos liquidats (19822011)
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Estadística de la despesa pública en educació (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.e79d96e9bc498691c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid
=4628f6ef72405110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4628f6ef72405110VgnVCM1000000b0c
1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
La informació disponible dels cursos anteriors es pot consultar i demanar a la Biblioteca o al Servei
d'Indicadors i Estadística del Departament d'Ensenyament.
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ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN CULTURA
Codi: 15 05 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Cultura
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Qüestionari electrònic adreçat a les diputacions provincials, consells comarcals i als ajuntaments més
grans de 5.000 habitants i capitals comarcals i a una mostra signiﬁcativa d'ajuntaments d'entre 5.000
i 2.000 habitants. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament
estadístic. Desenvolupaments tecnològics i metodològics que permetin la recollida de la informació
mitjançant Internet.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: despesa en cultura per capítols i programes pressupostaris i
personal.
Organismes difusors: Departament de Cultura
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013
Cost directe estimat: 30.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN CULTURA
Objectiu de l'activitat: coneixement del personal i de la despesa en matèria de cultura de l'Administració pública catalana, i
també dissenyar i implementar un sistema d'indicadors culturals que permeti la comparació amb les dades europees.
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ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN CULTURA
Codi: 15 05 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Es presenten dades corresponents a la despesa en cultura per nivell dʼadministració, per programa i
capítol pressupostari, així com del nombre de treballadors.
Les dades es difonen en lʼapartat "Finançament" de les Estadístiques culturals de Catalunya.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Estadístiques culturals de Catalunya (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.01121f9326561a075a2a63a7b0c0e1a0/?vgn
extoid=11ff1ce38d77f210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=11ff1ce38d77f210VgnVCM2000009
b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
D'acord amb les previsions, els resultats estadístics corresponents a l'any 2011 estaran disponibles
durant el quart trimestre del 2013.
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ESTADÍSTICA DE LA DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA
Codi: 15 06 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Ressenya de l'actuació:
Elaboració de l'estadística de la despesa sanitària pública de responsabilitat de la Generalitat de
Catalunya dins el projecte "Estadística del Gasto Sanitario Público del Sistema Nacional de Salud"
(comptes satèl·lit de la sanitat), coordinat pel Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: classiﬁcació econòmica i funcional
Organismes difusors: Departament de Salut
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN SANITAT
Objectiu de l'activitat: explotació estadística de l'estat d'execució del pressupost consolidat del Servei Català de la Salut i
de l'Institut Català de la Salut .
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ESTADÍSTICA DE LA DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA
Codi: 15 06 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els resultats proporcionen el valor de la despesa sanitària pública de Catalunya en el marc del
projecte “Estadística del Gasto Sanitario Público del Sistema Nacional de Salud” (comptes satèl·lits
de la sanitat), coordinat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
Referència temporal de les dades: 2010
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Estadística del Gasto Sanitario Público del Sistema Nacional de Salud (Internet)

http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/gastoSanitario2005/home.htm

Observacions:
Aquests darrers anys, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha actualitzat la informació a
finals del primer semestre de lʼany, concretament entre els mesos de maig-juny, juntament amb la
informació de la resta de comunitats autònomes, despeses en salut centralitzades (ministeris,
mutualitats públiques, Seguretat Social) i dels ens locals.
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ESTADÍSTICA DE LES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT
Codi: 15 07 01

Tipus d'actuació: en desenvolupament
Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement, Departament de Territori i
Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Tractament estadístic de la informació pressupostària disponible (pressupost liquidat i inversions
previstes), per difondre la inversió realitzada per la Generalitat de Catalunya en matèria
d'infraestructures.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: import de les inversions realitzades per la Generalitat de
Catalunya en matèria d'infraestructures per tipologies d'obra, organisme inversor i territori.
Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement i Departament de Territori i
Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT
Objectiu de l'activitat: difondre la inversió duta a terme per la Generalitat en matèria d'infraestructures.
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ESTADÍSTICA DE LES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT
Codi: 15 07 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Inversions liquidades i pressupostades pel Departament de Territori i Sostenibilitat i la Generalitat de
Catalunya en matèria dʼinfraestructures per tipologia dʼobra, organisme inversor i territori.
Aquesta informació es publica als webs del Departament de Territori i Sostenibilitat a lʼapartat
“Pressupost i inversions liquidades” de lʼAnuari estadístic i del Departament dʼEconomia i
Coneixement a lʼapartat “La inversió pública a Catalunya” d'Economia del sector públic.
La referència temporal de les dades es correspon a les inversions reals previstes al pressupost
aprovat per al 2012, la liquidació pressupostària de lʼexercici 2011 i la seva evolució històrica,
desagregades per àmbits administratiu i territorial d'àmbit comarcal.
Referència temporal de les dades: pressupost aprovat 2012 i pressupost liquidat 2011 (anys
diversos)
Desagregació territorial: Catalunya i comarcal
Resultats publicats:
La inversió de la Generalitat de Catalunya (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/economia/menuitem.6135b456613b7f9af813ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=a51
c6e6b77649210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a51c6e6b77649210VgnVCM1000008d0c1e
0aRCRD&vgnextfmt=default

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=91159
2b9844b2310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=911592b9844b2310VgnVCM2000009b0c1e0a
RCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
La informació de les inversions del 2012 està publicada, però falta publicar la liquidació del 2011, que
es farà el més aviat possible.

PAAE 2012

410

ESTADÍSTICA RELATIVA AL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL
Codi: 15 08 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Governació i Relacions Institucionals
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Obtenció de les estadístiques sobre el volum de transferències econòmiques que reben els ens
locals, en concepte de participacions en els ingressos de la Generalitat, integrades en el Fons de
Cooperació Local de Catalunya, a partir del tractament estadístic de dades de caràcter administratiu.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: subvencions
Organismes difusors: Departament de Governació i Relacions Institucionals
Mitjà principal de difusió: Internet i DOGC

Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES ACTUACIONS LOCALS SUBVENCIONADES PER ALTRES
ADMINISTRACIONS
Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre i les característiques de les actuacions locals ﬁnançades o subvencionades per
altres administracions.
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ESTADÍSTICA RELATIVA AL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL
Codi: 15 08 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
La informació es difon per mitjà del portal Municat i incorpora els imports rebuts a títol individual pels
ens locals de Catalunya (municipis, comarques i entitats municipals descentralitzades) en concepte
de participació en els ingressos tributaris de la Generalitat. Com a informació complementària, es pot
consultar la normativa en què apareixen la totalitat dels imports atorgats als ens locals en concepte
de Fons de Cooperació Local de Catalunya (FCLC).
Així mateix, es pot obtenir un coneixement individualitzat, en l'àmbit dʼens, de la totalitat dels imports
rebuts en concepte dʼFCLC des del moment de la seva implantació. Finalment, es disposa també de
lʼinforme “La participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat: el Fons de Cooperació
Local de Catalunya”, dʼabast més general.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: comarcal, municipal i inframunicipal
Resultats publicats:
Fons de cooperació local de Catalunya (Internet)

http://www.municat.gencat.cat/index.php?page=fonscooperacio

Informació individualitzada a nivell d'ens local (Internet)

http://www.municat.gencat.cat/municat/index.php?page=consulta

La participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat: el Fons de Cooperació Local de
Catalunya (Internet)
http://www.municat.gencat.cat/municat/upload/pdf/evolucio_fclc.pdf

Informe sobre criteris, dotació i repartiment del Fons de cooperació local de Catalunya 2012
(Internet)
http://municat.gencat.cat/upload/pdf/informe_fclc_2012.pdf

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat
La participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat: el Fons de Cooperació Local de
Catalunya
http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi10662012part.pdf

Informe sobre criteris, dotació i repartiment del Fons de cooperació local de Catalunya 2012
http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi10662012criteris.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE LES ACTUACIONS DEL PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE
CATALUNYA (PUOSC)
Codi: 15 08 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Governació i Relacions Institucionals
Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya

Ressenya de l'actuació:
El Departament recopila informació sobre el nombre i les característiques de les actuacions incloses
en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC). Aquesta informació és normalitzada i
depurada i s'estableixen els contactes necessaris amb les corporacions locals col·laboradores per tal
de garantir la coherència i l'exhaustivitat de les dades. Posteriorment, se'n fa la normalització i el
tractament estadístics.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: nombre, tipologies, pressupostos, subvencions de les actuacions.
Organismes difusors: Departament de Governació i Relacions Institucionals
Mitjà principal de difusió: Internet i DOGC

Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES ACTUACIONS LOCALS SUBVENCIONADES PER ALTRES
ADMINISTRACIONS
Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre i les característiques de les actuacions locals ﬁnançades o subvencionades per
altres administracions.
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ESTADÍSTICA DE LES ACTUACIONS DEL PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE
CATALUNYA (PUOSC)
Codi: 15 08 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
La informació es difon mitjançant el portal Municat i incorpora el nombre d'actuacions
subvencionades, tipologies, pressupostos i subvencions de les actuacions. Així mateix, es disposa
d'un informe sobre la formulació definitiva del PUOSC 2012.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: comarcal i municipal
Resultats publicats:
PUOSC 2008-2012. Planificació quinquennal (Internet)
http://municat.gencat.cat/index.php?page=puosc20082012

Formulació definitiva PUOSC. Anualitat 2012 (Internet)

http://municat.gencat.cat/upload/puosc/formulacio_definitiva_2012.pdf

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Formulació definitiva PUOSC. Anualitat 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi1066puosc2012.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ
Codi: 15 09 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Governació i Relacions Institucionals
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Obtenció de les estadístiques bàsiques del personal al servei de l'Administració de la Generalitat,
empreses públiques, consorcis i fundacions, ens parlamentaris i organismes independents i el
personal al servei de l'Administració local a partir de l'explotació anual de la informació de caràcter
administratiu disponible en el Registre general de personal de la Generalitat i d'una enquesta
especíﬁca dirigida a la resta del sector públic de la Generalitat i a l'Administració local. Les dades
corresponents al personal de la Generalitat tenen una periodicitat mensual, mentre que en les
referents a l'Administració local i a la resta del sector públic la periodicitat és anual.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia i dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i enquesta per
Internet
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: personal per departaments, tipus d'ens, categoria, col·lectiu,
vinculació, sexe i edat.
Organismes difusors: Departament de Governació i Relacions Institucionals
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.
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ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ
Codi: 15 09 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Aquesta estadística inclou el personal estructural actiu per departaments i ens públics (organismes
autònoms administratius, organismes autònoms comercial, industrials o financers, lʼAgència
Tributària, lʼInstitut Català de la Salut, lʼInstitut Català dʼAssistència i Serveis Socials, la Comissió
Jurídica Assessora i el Servei Català de la Salut). No inclou el personal de les empreses públiques,
consorcis i fundacions (exceptuant el personal de la Generalitat dels consorcis de Serveis Socials de
Barcelona i dʼEducació de Barcelona, que sí que hi estan inclosos). Les variables que es difonen es
troben desglossades per departament, tipus dʼens, grup, col·lectiu, vinculació, sexe, discapacitats i
franges dʼedat. Així mateix, es duen a terme dues publicacions:" lʼApunt del mes" i "La Mirada", que
faciliten la lectura de les dades dʼocupació pública i informen de les novetats més destacables
referents al personal al servei de lʼAdministració de la Generalitat de Catalunya.
Referència temporal: 2012
Desagregació territorial: Catalunya, municipal i comarcal.
Resultats publicats:
Espai dʼanàlisi de lʼocupació pública (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.188cc2c34a4b942f8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=67
ca7d7cffc44210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=67ca7d7cffc44210VgnVCM1000008d0c1e0a
RCRD&vgnextfmt=default

Banc de dades dʼocupació pública: personal al servei de les administracions públiques de Catalunya
(Internet)
http://analisiocupaciopublica.gencat.cat

LʼApunt del mes (Internet i correu electrònic)

http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.1dd76ee53098bdce8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=e
b31e3a86a360310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=eb31e3a86a360310VgnVCM2000009b0c
1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=ec4736b47d360310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD

La Mirada (Internet i correu electrònic)

http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.63e92cc14170819e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=b
346baf0d9d80310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b346baf0d9d80310VgnVCM1000008d0c1
e0aRCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
Pel que fa a les dues publicacions esmentades, lʼusuari té la possibilitat de sol·licitar formar part
dʼuna llista de distribució per tal de poder rebre-les periòdicament per correu electrònic a lʼadreça:
http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.63e92cc14170819e8e629e30b0c0e1a0/?vg
nextoid=6645117986c87110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6645117986c87110V
gnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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INDICADORS SOBRE OCUPACIÓ PÚBLICA
Codi: 15 09 02

Tipus d'actuació: nova
Organismes responsables: Departament de Governació i Relacions Institucionals
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Construir i disposar d'un sistema d'indicadors sobre ocupació pública que faciliti informació sobre
l'estructura del sector públic de Catalunya en tema de personal, la relació existent entre ocupats
públics i informació demogràﬁca, del mercat laboral o de creixement econòmic; així com mesurar
l'evolució de tots aquests indicadors.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu, recopilació de dades i dades d'origen
estadístic
Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: ocupats per 1000 habitants, assalariats públics per 1000
habitants, taxa de salarització pública, projeccions d'assalariats públics, feminització, tecniﬁcació,
temporalitat i laboralització dels empleats públics, índex d'envelliment de l'ocupació pública a la
Generalitat, PIB per assalariat públic i altres indicadors que proporcionin informació addicional útil en
relació amb aquesta temàtica.
Organismes difusors: Departament de Governació i Relacions Institucionals
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.
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INDICADORS SOBRE OCUPACIÓ PÚBLICA
Codi: 15 09 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
El Sistema dʼindicadors dʼocupació pública (SIOP) proporciona informació sobre la configuració de
lʼocupació pública a Catalunya, relacionant-la amb dades demogràfiques, de mercat laboral, de
creixement econòmic i dʼactivitat.
Referència temporal de les dades: anys diversos
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Sistema dʼindicadors dʼocupació pública (SIOP) (Internet)
http://siop.gencat.cat/

Observacions:

PAAE 2012

418

ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÙBLICA EN R+D I INNOVACIÓ
Codi: 15 10 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: departaments de la Generalitat de Catalunya
Ressenya de l'actuació:
Despesa realitzada per la Generalitat de Catalunya en matèria de recerca, desenvolupament i
innovació.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: despesa pública en R+D i despesa pública en innovació
Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 29.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN RECERCA, DESENVOLUPAMENT I
INNOVACIÓ (R+D+I)
Objectiu de l'activitat: difondre la inversió duta a terme per la Generalitat en matèria de recerca, desenvolupament i
innovació (R+D+I).
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ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÙBLICA EN R+D I INNOVACIÓ
Codi: 15 10 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Despesa pública en R+D i innovació, comptabilitzada com el finançament, propi i/o a tercers, a
activitats de recerca, desenvolupament i innovació, per part del subsector Generalitat de Catalunya.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
El finançament de la recerca, el desenvolupament i la innovació per part de la Generalitat de
Catalunya (Internet)
http://www10.gencat.cat/pricatalunya/cat/activitats_rdi_gc.htm

Observacions:
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ESTADÍSTICA D'ESTABLIMENTS TURÍSTICS
Codi: 16 01 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Turisme de Barcelona, Institut d'Estadística de Catalunya
Ressenya de l'actuació:
Actualització de la base de dades MOSAIC, que recull les altes, baixes i modiﬁcacions que són el
resultat de les resolucions administratives, sobre les incidències comunicades per les empreses i
entitats turístiques reglamentades. La informació estadística corresponent a aquestes empreses i
establiments turístics se sistematitza a través de l'aplicació informàtica ALFIL.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nom de l'establiment, adreça, telèfon, modalitat, grup, categoria,
capacitat.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal i comarcal
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 mes
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'OCUPACIÓ TURÍSTICA: HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL
Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre de viatges i les pernoctacions en aquests tipus d'allotjament.
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ESTADÍSTICA D'ESTABLIMENTS TURÍSTICS
Codi: 16 01 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Consulta interactiva al web que ofereix les dades dʼempreses i entitats turístiques reglamentades
existents a tancament dʼany.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: municipal, comarcal, altres àmbits i Catalunya
Resultats publicats:
Oferta municipal d'establiments turístics (OMET) (Internet)
http://aplicacionsemo.gencat.cat/omet/AppJava/llistatCa.jsp

Observacions:
Està prevista la publicació d'aquests resultats a lʼenllaç indicat al llarg del segon trimestre del 2013.

PAAE 2012

422

ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT HOTELERA
Codi: 16 01 03

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Explotació especíﬁca per a Catalunya, segons marques turístiques i categories, de l'Enquesta
d'ocupació hotelera d'àmbit estatal per tal de conèixer el nombre de viatgers, de pernoctacions i el
grau d'ocupació dels establiments hotelers.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: pernoctacions, turistes, grau d'ocupació
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: mesos del 2012
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes
Cost directe estimat: 15.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'OCUPACIÓ TURÍSTICA: HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL
Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre de viatges i les pernoctacions en aquests tipus d'allotjament.
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ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT HOTELERA
Codi: 16 01 03
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
L'Enquesta d'ocupació hotelera és una de les principals fonts estadístiques per mesurar l'activitat
turística. El seu objectiu principal és conèixer el comportament d'una sèrie de variables que permeten
descriure les característiques fonamentals del sector hoteler: viatgers, pernoctacions i grau
d'ocupació.
Tant els viatgers com les pernoctacions es classifiquen pel seu país de residència, i pels residents a
Espanya, per la comunitat cutònoma on resideixen habitualment, cosa que permet fer la distinció
entre turisme estranger i turisme domèstic respectivament.
El grau d'ocupació per habitacions és la relació, en percentatge, entre la mitjana diària d'habitacions
ocupades en el mes i el total d'habitacions disponibles.
L'Idescat amplia mensualment, els resultats per a Catalunya segons la categoria dels establiments i
per marques turístiques de destinació. També, per primera vegada, al gener del 2011 difon la
informació desagregada en els principals països i comunitats autònomes de procedència, amb dades
des de gener del 2007.
Es difon el nombre de viatgers i pernoctacions (en milers) tant en valors absoluts, com les variacions
absolutes i en tant per cent respecte del mes anterior i lʼacumulat respecte de lʼany anterior.
Referència temporal de les dades: mesos del 2012
Desagregació territorial: marques turístiques i Catalunya
Resultats publicats:
Viatgers i grau d'ocupació en establiments hotelers (Internet)
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=0301

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT EN CÀMPINGS
Codi: 16 01 04

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Explotació especíﬁca per a Catalunya, segons marques turístiques i categories, de l'Enquesta
d'ocupació en càmpings d'àmbit estatal per tal de conèixer el nombre de viatgers, de pernoctacions i
el grau d'ocupació en els càmpings.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: pernoctacions, turistes, grau d'ocupació
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: trimestres del 2012
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes
Cost directe estimat: 12.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'OCUPACIÓ TURÍSTICA: HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL
Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre de viatges i les pernoctacions en aquests tipus d'allotjament.
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ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT EN CÀMPINGS
Codi: 16 01 04
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
L'Enquesta sobre ocupació en càmpings és una de les fonts estadístiques per mesurar l'activitat
turística. El seu objectiu principal és conèixer el comportament d'una sèrie de variables que permeten
descriure les característiques fonamentals del sector del càmping: viatgers, pernoctacions i grau
d'ocupació.
Tant els viatgers com les pernoctacions es classifiquen pel seu país de residència, cosa que permet
fer la distinció entre turisme domèstic (l'efectuat per residents a l'Estat espanyol) i turisme estranger
(l'efectuat per residents de fora de l'Estat). El grau d'ocupació per parcel·les és la relació, en
percentatge, entre el total de parcel·les ocupades en el període i les disponibles en el càmping en el
mateix període, multiplicades pels dies del mes de referència.
L'Idescat amplia cada trimestre els resultats per a Catalunya segons la categoria dels càmpings i per
marques turístiques de destinació.
Es difon el nombre de viatgers i pernoctacions (en milers) tant en valors absoluts com les variacions
absolutes, i en tant per cent respecte del trimestre anterior i lʼacumulat respecte de lʼany anterior.
Referència temporal de les dades: trimestres del 2012
Desagregació territorial: marques turístiques i Catalunya
Resultats publicats:
Viatgers i grau d'ocupació en càmpings (Internet)
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=0309

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT EN TURISME RURAL
Codi: 16 01 05

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Explotació especíﬁca per a Catalunya, segons marques turístiques i categories, de l'Enquesta
d'ocupació en turisme rural d'àmbit estatal per tal de conèixer el nombre de viatgers, de
pernoctacions i el grau d'ocupació en els establiments de turisme rural.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: pernoctacions, turistes, grau d'ocupació
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: trimestres del 2012
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes
Cost directe estimat: 12.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'OCUPACIÓ TURÍSTICA: HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL
Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre de viatges i les pernoctacions en aquests tipus d'allotjament.

PAAE 2012
427

ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT EN TURISME RURAL
Codi: 16 01 05
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
L'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural és una de les fonts estadístiques per mesurar
l'activitat turística. El seu objectiu principal és conèixer el comportament d'una sèrie de variables que
permeten descriure les característiques fonamentals dʼaquest sector turístic: viatgers, pernoctacions i
grau d'ocupació.
Tant els viatgers com les pernoctacions es classifiquen pel seu país de residència, cosa que permet
fer la distinció entre turisme domèstic (l'efectuat per residents a l'Estat espanyol) i turisme estranger
(l'efectuat per residents de fora de l'Estat). El grau d'ocupació per habitacions és la relació, en
percentatge, entre la mitjana diària d'habitacions ocupades en el mes i el nombre total d'habitacions
de la mostra en el mateix període. L'Idescat amplia cada trimestre els resultats per a Catalunya per
marques turístiques de destinació. Es difon el nombre de viatgers i pernoctacions (en milers) tant en
valors absoluts com les variacions absolutes, i en tant per cent respecte del trimestre anterior i
lʼacumulat respecte de lʼany anterior.
Referència temporal de les dades: trimestres del 2012
Desagregació territorial: marques turístiques i Catalunya
Resultats publicats:
Viatgers i grau d'ocupació en turisme rural (Internet)
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=0311

Observacions:
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INDICADORS DE RENDIBILITAT DEL SECTOR HOTELER
Codi: 16 01 06

Tipus d'actuació: nova
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Explotació especíﬁca per a Catalunya, segons marques turístiques, de l'Enquesta d'ocupació
hotelera d'àmbit estatal per tal de conèixer la facturació mitjana per habitació ocupada (ADR) i els
ingressos per habitació disponible (RevPAR).
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: facturació mitjana per habitació ocupada (ADR) i ingressos per
habitació disponible (RevPAR)
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: mesos del 2012
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'OCUPACIÓ TURÍSTICA: HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL
Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre de viatges i les pernoctacions en aquests tipus d'allotjament.
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INDICADORS DE RENDIBILITAT DEL SECTOR HOTELER
Codi: 16 01 06
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
El principal objectiu dels Indicadors de rendibilitat del sector hoteler és elaborar dos indicadors que
facilitin al sector hoteler la presa de decisions ja que els permet avaluar la seva política de preus o
"revenue management":
ADR: average daily rate (tarifa mitjana diària) o facturació mitjana per habitació ocupada.
RevPAR: revenue per available room o ingressos per habitació disponible.
La recollida de dades per al càlcul de l'ADR i del RevPAR es fa amb l'Enquesta d'ocupació hotelera
(EOH), per la qual cosa el detall dels àmbits i del disseny mostral són els mateixos que els de
l'enquesta.
L'Idescat fa una difusió mensual d'ambdós indicadors en l'àmbit de Catalunya, per categories dʼhotels
i per les marques turístiques. Els dos indicadors es difonen tant en valor com les variacions respecte
al mateix mes de lʼany anterior.
Referència temporal de les dades: mesos del 2012
Desagregació territorial: marques turístiques i Catalunya
Resultats publicats:
Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (Internet)
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=0303

Observacions:
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ESTADÍSTICA DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA
Codi: 16 02 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut Nacional d'Estadística,
Institut d'Estudis Turístics
Ressenya de l'actuació:
Explotació especíﬁca per a Catalunya de diverses enquestes d'àmbit estatal per tal de conèixer les
principals característiques del turisme estranger a Catalunya.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: país de procedència, destinació ﬁnal del viatge, mitjà de
transport, motius de la visita, pernoctacions, allotjament, nacionalitat i despesa.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació i Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: trimestres del 2012
Disponibilitat dels resultats sintètics: 5 setmanes
Cost directe estimat: 11.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA TURÍSTICA
Objectiu de l'activitat: elaboració de diferents indicadors i enquestes relatius als viatges dels catalans i dels visitants
estrangers i espanyols de la resta de l'Estat a Catalunya.
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ESTADÍSTICA DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA
Codi: 16 02 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Aquesta estadística proporciona informació sobre els viatges dels turistes estrangers a Catalunya i té
com a objectiu quantificar i caracteritzar els fluxos d'entrada. Les dades s'obtenen a partir de les
bases de dades de l'Institut d'Estudis Turístics (IET). L'Idescat amplia els resultats amb una major
desagregació de les variables per a Catalunya i proporciona informació trimestral dels turistes per
país de procedència.
Es difon el nombre de turistes (en milers) tant en valors absoluts, com les variacions absolutes i en
tant per cent respecte del trimestre anterior i lʼacumulat respecte de lʼany anterior. Per a cada any,
l'Idescat amplia els resultats amb una major desagregació de les variables per a Catalunya.
Proporciona informació anual dels turistes per país de procedència. A més, la informació referida als
turistes, es classifica en diferents variables: allotjament, motiu del viatge, país de residència i tipus de
transport.
Referència temporal de les dades: trimestral i anual 2012
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Indicadors conjunturals: Viatges dels turistes estrangers (Internet)
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=0315

Indicadors estructurals: Viatges dels turistes estrangers (Internet)
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=5427

Observacions:
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ESTADÍSTICA DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA. AMPLIACIÓ DE
RESULTATS
Codi: 16 02 02

Tipus d'actuació: en desenvolupament
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: Institut d'Estudis Turístics

Ressenya de l'actuació:
Aproﬁtament de les enquestes de l'Institut d'Estudis Turístics, per conèixer el comportament viatger
del turisme estranger a Catalunya.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: país de procedència, destinació del viatge, mitjà de transport,
motius del viatge, pernoctacions, allotjament, forma d'organitzar el viatge.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: trimestres del 2012
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 mes
Cost directe estimat: 35.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA TURÍSTICA
Objectiu de l'activitat: elaboració de diferents indicadors i enquestes relatius als viatges dels catalans i dels visitants
estrangers i espanyols de la resta de l'Estat a Catalunya.
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ESTADÍSTICA DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA. AMPLIACIÓ DE
RESULTATS
Codi: 16 02 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Anàlisi de diferents aspectes quantitatius i qualitatius dels viatges fets a Catalunya per les persones
residents a lʼestranger.
Referència temporal de les dades: mesos i trimestres del 2012
Desagregació territorial: marques turístiques i Catalunya
Resultats publicats:
Turisme estranger (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=2e9bb5d00cc4c310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2e9bb5d00cc4c310VgnVCM100000
8d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Balanç turístic (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=4ac25387a60e7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4ac25387a60e7310VgnVCM20000
09b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Balanç turístic anual 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi16192012anual.pdf

Balanç turístic d'estiu 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi16192012estiu.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE LA DESPESA DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA
Codi: 16 02 03

Tipus d'actuació: nova
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: Institut d'Estudis Turístics

Ressenya de l'actuació:
Aproﬁtament de les enquestes de l'Institut d'Estudis Turístics, per tal de conèixer la despesa i altres
variables dels viatges a Catalunya dels visitants no residents a l'Estat espanyol, investigant diferents
aspectes qualitatius dels viatges fets i projectats.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: despesa turística realitzada pels visitants no residents a l'Estat
espanyol, segons país de referència, destinació del viatge, mitjà de transport, motius de la visita,
allotjament, forma d'organitzar i pernoctacions.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: trimestres del 2012
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 mes
Cost directe estimat: 48.300 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA TURÍSTICA
Objectiu de l'activitat: elaboració de diferents indicadors i enquestes relatius als viatges dels catalans i dels visitants
estrangers i espanyols de la resta de l'Estat a Catalunya.
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ESTADÍSTICA DE LA DESPESA DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA
Codi: 16 02 03
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades a difondre corresponen a diferents aspectes quantitatius de la despesa de les persones
residents a lʼestranger que visiten Catalunya.
Referència temporal de les dades: mesos i trimestres 2012
Desagregació territorial: marques turístiques i Catalunya
Resultats publicats:
Despesa del turisme estranger (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=2e9bb5d00cc4c310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2e9bb5d00cc4c310VgnVCM100000
8d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Balanç turístic (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=4ac25387a60e7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4ac25387a60e7310VgnVCM20000
09b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Balanç turístic anual 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi16192012anual.pdf

Balanç turístic d'estiu 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi16192012estiu.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DELS VIATGES DELS CATALANS
Codi: 16 02 04

Tipus d'actuació: nova
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: Institut d'Estudis Turístics

Ressenya de l'actuació:
Aproﬁtament de les enquestes de l'Institut d'Estudis Turístics, per conèixer el comportament viatger
dels catalans, investigant diferents aspectes qualitatius dels viatges fets i projectats.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica
Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: nombre de viatges realitzats, destinació, mitjà de transport, tipus
d'allotjament, despesa, forma d'organitzar, motiu del viatge, mercat emissor.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: trimestres del 2011 i 1r i 2n trimestre del 2012
Disponibilitat dels resultats sintètics: 5 mesos
Cost directe estimat: 46.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA TURÍSTICA
Objectiu de l'activitat: elaboració de diferents indicadors i enquestes relatius als viatges dels catalans i dels visitants
estrangers i espanyols de la resta de l'Estat a Catalunya.
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ESTADÍSTICA DELS VIATGES DELS CATALANS
Codi: 16 02 04
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Aspectes quantitatius i qualitatius del comportament viatger dels catalans, en relació amb els viatges
fets, tant a lʼàmbit de Catalunya com a altres comunitats autònomes de lʼEstat o a lʼestranger.
Referència temporal de les dades: mesos i trimestres 2012
Desagregació territorial: marques turístiques i Catalunya
Resultats publicats:
Viatges dels catalans (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=deb98b3f1ec4c310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=deb98b3f1ec4c310VgnVCM1000008
d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Balanç turístic (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=4ac25387a60e7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4ac25387a60e7310VgnVCM20000
09b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Balanç turístic anual 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi16192012anual.pdf

Balanç turístic d'estiu 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi16192012estiu.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DELS VIATGES A CATALUNYA DELS RESIDENTS A LA RESTA DE
L'ESTAT
Codi: 16 02 05

Tipus d'actuació: nova
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: Institut d'Estudis Turístics

Ressenya de l'actuació:
Aproﬁtament de les enquestes de l'Institut d'Estudis Turístics, per conèixer els viatges a Catalunya
dels residents a la resta de l'Estat, investigant diferents aspectes qualitatius dels viatges fets i
projectats.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica
Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: nombre de viatges realitzats, destinació, mitjà de transport, tipus
d'allotjament, despesa, forma d'organitzar, motiu del viatge i mercat emissor.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: trimestres del 2011 i 1r i 2n trimestre del 2012
Disponibilitat dels resultats sintètics: 5 mesos
Cost directe estimat: 46.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA TURÍSTICA
Objectiu de l'activitat: elaboració de diferents indicadors i enquestes relatius als viatges dels catalans i dels visitants
estrangers i espanyols de la resta de l'Estat a Catalunya.
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ESTADÍSTICA DELS VIATGES A CATALUNYA DELS RESIDENTS A LA RESTA DE
L'ESTAT
Codi: 16 02 05
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Aspectes quantitatius i qualitatius dels viatges fets a Catalunya per les persones residents a la resta
de lʼEstat.
Referència temporal de les dades: mesos i trimestres 2012
Desagregació territorial: marques turístiques i Catalunya
Resultats publicats:
Viatges a Catalunya de residents a la resta de l'Estat espanyol (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=3229caa9eec4c310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3229caa9eec4c310VgnVCM100000
8d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Balanç turístic (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=4ac25387a60e7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4ac25387a60e7310VgnVCM20000
09b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

La informació sobre els resultats també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Balanç turístic anual 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi16192012anual.pdf

Balanç turístic d'estiu 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi16192012estiu.pdf

Observacions:
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ESTADÍSTICA DEL COMERÇ AMB L'ESTRANGER
Codi: 17 01 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Agència Estatal d'Administració Tributària
Ressenya de l'actuació:
Explotació estadística de les dades del document únic administratiu (DUA) i les declaracions
INTRASTAT per tal de conèixer conjunturalment l'evolució de les importacions i les exportacions de
Catalunya amb la resta del món.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció
de document estadístic
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: valor i volum de les importacions i exportacions per països,
conceptes aranzelaris, CCAE, CUCI, R+D i estimació econòmica dels béns i mitjans de transport
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: mesos del 2012
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 mesos
Cost directe estimat: 26.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL COMERÇ AMB L'ESTRANGER: AVANÇ I RESULTATS ESTRUCTURALS
Objectiu de l'activitat: explotació estadística de les dades administratives provisionals i deﬁnitives referents a les dades del
comerç de Catalunya amb la resta del món.

PAAE 2012441

ESTADÍSTICA DEL COMERÇ AMB L'ESTRANGER
Codi: 17 01 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Aquesta estadística proporciona dades mensuals i anuals dʼexportacions i importacions expressades
en valor i volum de Catalunya amb la resta del món. Aquesta informació es presenta per diverses
classificacions: TARIC, CUCI - Revisió 4, destinació econòmica dels béns i CCAE-2009; i per àrees i
països.
Les dades es difonen en valors absoluts i en variacions interanuals (absolutes, en tant per cent
mensual i acumulat anual).
Referència temporal de les dades: mesos 2011 (dʼoctubre a desembre) i 2012 (de gener a
setembre), any 2011 provisional i definitiu.
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Duanes (Internet)

http://www.idescat.cat/cat/economia/comest/

Comerç amb lʼestranger 2011 (Internet)

http://www.idescat.cat/cataleg/?tc=c&idp=26

Comerç amb lʼestranger 2011 (publicació)

http://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/ce11.pdf

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=41

Observacions:
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COMERÇ AMB L'ESTRANGER SEGONS CONTINGUT TECNOLÒGIC
Codi: 17 01 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Agència Estatal d'Administració Tributària
Ressenya de l'actuació:
Explotació estadística segons la nomenclatura de contingut tecnològic de l'Eurostat, dels arxius DUA
i INTRASTAT per tal de conèixer conjunturalment l'evolució de les importacions i exportacions de
Catalunya amb la resta del món.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció
de document estadístic
Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: valor de les importacions i exportacions segons contingut
tecnològic (R+D)
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: trimestres del 2012
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: 9.100 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL COMERÇ AMB L'ESTRANGER: AVANÇ I RESULTATS ESTRUCTURALS
Objectiu de l'activitat: explotació estadística de les dades administratives provisionals i deﬁnitives referents a les dades del
comerç de Catalunya amb la resta del món.
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COMERÇ AMB L'ESTRANGER SEGONS CONTINGUT TECNOLÒGIC
Codi: 17 01 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Aquesta estadística proporciona dades trimestrals i anuals dʼexportacions i importacions
expressades en valor de Catalunya amb lʼestranger segons el contingut tecnològic dels productes
industrials.
Les dades es difonen en valors absoluts i variacions interanuals (absolutes, en tant per cent mensual
i acumulat anual).
Referència temporal de les dades: 4t trimestre del 2011 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2012, any 2011
provisional i definitiu
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Indicadors conjunturals:
Exportacions segons contingut tecnològic (Internet)
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=7&id=0809

Importacions segons contingut tecnològic (Internet)
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=7&id=0808

Indicadors estructurals:
Exportacions segons contingut tecnològic (Internet)
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=7&id=5904

Importacions segons contingut tecnològic (Internet)
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=7&id=5908

Observacions:
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CLIMA EXPORTADOR
Codi: 17 02 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Anàlisi estadística i econòmica d'una enquesta a empresaris per conèixer l'evolució conjuntural de
l'exportació de Catalunya i les seves expectatives.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica
Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: cartera de comandes, activitat exportadora, preus d'exportacions,
preus internacionals i marges comercials.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: trimestres del 2012
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: 21.900 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES EXPECTATIVES DEL SECTOR EXTERIOR
Objectiu de l'activitat: conèixer l'evolució conjuntural de l'exportació de Catalunya i les seves expectatives.
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CLIMA EXPORTADOR
Codi: 17 02 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Informe trimestral en base a una enquesta a 600 empreses exportadores per determinar la situació
present i futura a curt termini d'algunes de les variables que influeixen en el comerç de Catalunya
amb l'estranger. La informació es difon per mitjà de la pàgina web Anella.cat, així com per l'apartat
Indicadors de conjuntura econòmica de lʼIdescat.
Referència temporal de les dades: trimestres del 2012.
Desagregació territorial: Catalunya.
Resultats publicats:
Clima exportador 1r trimestre 2012 (Internet)

http://www.anella.cat/web/portal/estudis-i-tendencies/-/custom_publisher/IwB4/27856131/Les-expectatives-deles-exportacions-catalanes-als-pasos-emergents-segueixen-a-l-ala

Clima exportador 2n trimestre 2012 (Internet)

http://www.anella.cat/web/portal/estudis-i-tendencies/-/custom_publisher/IwB4/28017121/Les-expectatives-a12-mesos-de-les-exportacions-catalanes-segueixen-a-l-ala

Clima exportador 3r trimestre 2012 (Internet)

http://www.anella.cat/web/portal/estudis-i-tendencies/-/custom_publisher/IwB4/28218114/Les-expectatives-deles-exportacions-a-12-mesos-de-les-exportacions-catalanes-segueixen-a-l-ala

Clima exportador 4t trimestre 2012 (Internet)

http://www.anella.cat/web/portal/estudis-i-tendencies/-/custom_publisher/IwB4/28379289/El-485-de-lesempreses-exportadores-consideren-que-la-seva-cartera-de-comandes-anira-a-l-ala

Clima exportador de Catalunya (Internet)

http:/www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=0811

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Clima exportador 1r trimestre 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi162020121rtrim.pdf

Clima exportador 2n trimestre 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi162020122ntrim.pdf

Clima exportador 3r trimestre 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi162020123rtrim.pdf

Clima exportador 4t trimestre 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi162020124ttrim.pdf

Observacions:
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INDICADORS DE POSICIÓ COMPETITIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL
Codi: 17 03 01

Tipus d'actuació: en desenvolupament
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement
Ressenya de l'actuació:
Obtenció d'un conjunt d'indicadors de la competitivitat del sector industrial català que tinguin en
compte l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i les quotes de mercat.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: taxa de canvi real, nominal i indicadors de posició competitiva
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: trimestres del 2012
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: 11.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: INDICADORS DE LA POSICIÓ COMPETITIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL
Objectiu de l'activitat: obtenció d'un conjunt d'indicadors dels preus i les quotes de competitivitat del sector industrial.
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INDICADORS DE POSICIÓ COMPETITIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL
Codi: 17 03 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Sʼobtenen un conjunt dʼindicadors de la competitivitat del sector industrial català que consideren
lʼevolució de les taxes de canvi, dels preus i de les quotes de mercat.
Lʼactuació proporciona tres tipus dʼindicadors de preus (índex de taxa de canvi efectiva nominal,
índex de taxa de canvi efectiva real i índex de variació dels preus relatius) i un índex de posició
competitiva revelada de la indústria. Des del punt de vista de la desagregació territorial, els
indicadors de preus es publiquen per a quatre àmbits (països industrialitzats, Eurozona, Unió
Europea, països desenvolupats i nous països industrialitzats d'Àsia), mentre que els indicadors de
posició competitiva revelada es proporcionen per al conjunt dels principals mercats de la Unió
Monetària, de la resta dʼEuropa i de la resta del món.
Referència temporal de les dades: 3r i 4t trimestre del 2011, i 1r i 2n trimestres del 2012
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Índex de competitivitat en preus de la indústria (Internet)
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=0810

Observacions:
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ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL
Codi: 18 01 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Calcular un índex de la producció industrial (IPI) de Catalunya per branques d'activitat i per destinació
econòmica dels béns, per tal de reﬂectir l'evolució conjuntural de la indústria catalana.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: producció industrial
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: mesos del 2012
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos
Cost directe estimat: 6.700 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL
Objectiu de l'activitat: càlcul d'un índex de la producció industrial catalana a partir de les dades disponibles mensualment.
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ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL
Codi: 18 01 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
L'índex de producció industrial (IPI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de l'activitat
productiva de les branques industrials. L'índex té com a objectiu mesurar l'evolució del volum del
valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Per tant, mesura els
canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus. A més, es calcula lʼíndex corregit dʼefectes
de calendari pels grans sectors industrials.
La informació es desagrega en els grans sectors industrials i per seccions i divisions de la CCAE2009.
Lʼindicador es difon tant en el valor de lʼíndex com les variacions respecte del mateix mes de lʼany
anterior i lʼacumulat respecte de lʼany anterior.
Referència temporal de les dades: mensuals del 2012
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials (Internet)
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=7&id=0101

Observacions:
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ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS
Codi: 18 02 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Calcular un índex de preus industrials (IPRI) de Catalunya per branques d'activitat i per destinació
econòmica dels béns, per tal de reﬂectir l'evolució conjuntural de la indústria catalana.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: preus industrials
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: mesos del 2012
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS
Objectiu de l'activitat: càlcul d'un índex de preus industrials de Catalunya a partir de les dades disponibles mensualment.
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ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS
Codi: 18 02 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
L'índex de preus industrials (IPRI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució dels preus dels
productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. La informació es
desagrega en els grans sectors industrials i per seccions i divisions de la CCAE-2009.
Lʼindicador es difon tant en el valor de lʼíndex com les variacions respecte del mes anterior, el mateix
mes de lʼany anterior i lʼacumulat respecte de lʼany anterior.
Referència temporal de les dades: mensuals del 2012
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials (Internet)
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=7&id=5802

Observacions:
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INDICADORS CONJUNTURALS D'ACTIVITAT DEL SECTOR SERVEIS
Codi: 18 03 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Elaborar un indicador del sector serveis per tal de reﬂectir l'evolució conjuntural del creixement real
d'aquest sector.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: activitat sector serveis
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: mesos del 2012
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: INDICADORS CONJUNTURALS DEL SECTOR DE SERVEIS
Objectiu de l'activitat: elaboració d'uns indicadors de mesura de l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que
operen en els diferents sectors dels serveis.
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INDICADORS CONJUNTURALS D'ACTIVITAT DEL SECTOR SERVEIS
Codi: 18 03 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els indicadors d'activitat del sector serveis (IASS) mesuren l'evolució conjuntural del creixement real
de les empreses que operen en els sectors serveis a Catalunya. Es publiquen les activitats incloses
en els sectors de comerç, transport i emmagatzematge, hostaleria, informació i comunicacions,
activitats professionals, científiques i tècniques i activitats administratives i serveis auxiliars, segons
la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CCAE-2009). Lʼindicador es difon tant en el valor
de lʼíndex com les variacions respecte del mateix mes de lʼany anterior i lʼacumulat respecte de lʼany
anterior.
Referència temporal de les dades: mensuals del 2012
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS) (Internet)
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=7&id=0318

Observacions:
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INDICADOR CONJUNTURAL DE PRODUCCIÓ DEL SECTOR SERVEIS
Codi: 18 03 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Elaborar un indicador del sector serveis per tal de reﬂectir l'evolució conjuntural del creixement real
d'aquest sector.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: producció del sector serveis
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: trimestres del 2012
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: INDICADORS CONJUNTURALS DEL SECTOR DE SERVEIS
Objectiu de l'activitat: elaboració d'uns indicadors de mesura de l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que
operen en els diferents sectors dels serveis.
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INDICADOR CONJUNTURAL DE PRODUCCIÓ DEL SECTOR SERVEIS
Codi: 18 03 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Lʼindicador de producció del sector serveis (IPROSS) té com a objectiu conèixer l'evolució de
l'activitat del sector serveis a partir de la variable del valor afegit brut. Per a l'elaboració d'aquest
indicador, en primer lloc es pondera el pes dels components en funció del seu valor afegit i s'obté
l'Índex agregat per valor afegit (IAVASS). En segon lloc, i per obtenir l'IPROSS, s'elimina de l'IAVASS
la influència que tenen els preus sobre l'activitat econòmica per aïllar, així, el seu creixement real (en
volum). Es publiquen les activitats incloses en els sectors de comerç, transport i emmagatzematge,
hostaleria, informació i comunicacions, activitats professionals, científiques i tècniques i activitats
administratives i serveis auxiliars, segons la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CCAE2009).
Lʼindicador es difon tant en el valor de lʼíndex com les variacions respecte del mateix trimestre de
lʼany anterior i lʼacumulat respecte de lʼany anterior.
Referència temporal de les dades: trimestrals del 2012
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS i IASS) (Internet)
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=7&id=0304

Observacions:
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ESTADÍSTICA CONJUNTURAL DEL COMERÇ AL DETALL
Codi: 18 03 03

Tipus d'actuació: nova
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Elaborar uns indicadors que permetin mesurar a curt termini l'evolució conjuntural de l'activitat en el
sector del comerç al detall, fent un tractament estadístic de les enquestes d'àmbit estatal en relació
amb aquesta temàtica, per tal de conèixer les característiques fonamentals de les empreses
dedicades a aquesta activitat.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: índex de vendes general i, índex de vendes sense estacions de
servei
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: trimestres del 2012
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: 21.100 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: INDICADORS CONJUNTURALS DEL SECTOR DE SERVEIS
Objectiu de l'activitat: elaboració d'uns indicadors de mesura de l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que
operen en els diferents sectors dels serveis.
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ESTADÍSTICA CONJUNTURAL DEL COMERÇ AL DETALL
Codi: 18 03 03
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Indicador mensual que permet mesurar a curt termini lʼevolució conjuntural de lʼactivitat en el sector
del comerç al detall. La informació es presenta tant a preus corrents com a preus constants.
Referència temporal de les dades: mesos del 2012
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Índexs de comerç al detall (Internet)

http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=0405

Observacions:

PAAE 2012

458

ÍNDEX DE VENDES EN GRANS SUPERFÍCIES
Codi: 18 03 04

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Obtenir un indicador mensual de l'evolució del volum de vendes en els establiments comercials al
detall deﬁnits com a grans superfícies no especialitzades (2.500 m2 mínim de la superfície de
vendes) que operen a Catalunya.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: índex de vendes, alimentació i no alimentació
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: mesos del 2012
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos
Cost directe estimat: 14.900 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: INDICADORS CONJUNTURALS DEL SECTOR DE SERVEIS
Objectiu de l'activitat: elaboració d'uns indicadors de mesura de l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que
operen en els diferents sectors dels serveis.
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ÍNDEX DE VENDES EN GRANS SUPERFÍCIES
Codi: 18 03 04
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Indicador mensual de lʼevolució del volum de vendes segons tipus de producte (alimentació i resta de
productes) en els establiments comercials al detall definits com a grans superfícies no
especialitzades (2500 m2) que operen a Catalunya. Aquesta informació es proporciona a preus
corrents i a preus constants.
Referència temporal de les dades: mesos del 2012
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) (Internet)
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=0401

Observacions:
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CLIMA EMPRESARIAL DE CATALUNYA
Codi: 18 06 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Cambra Oﬁcial de Comerç, Indústria
i Navegació de Barcelona
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Execució d'una enquesta dirigida a una mostra d'establiments dels sectors de la indústria, la
construcció, l'hoteleria, el comerç i altres serveis de Catalunya. Recull l'opinió que els representants
dels establiments amb activitat a Catalunya tenen sobre l'evolució i les expectatives d'un conjunt de
variables amb incidència en el desenvolupament econòmic de l'empresa. La informació recollida
permet detectar els canvis de tendència en el cicle econòmic de manera àgil i ràpida.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia
Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: marxa del negoci, facturació, preus de venda, ocupació, factors
que limiten la marxa del negoci
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya i Cambra Oﬁcial de Comerç, Indústria i
Navegació de Barcelona
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: trimestres del 2012
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: 130.300 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: INDICADORS DEL CLIMA EMPRESARIAL DE LES CAMBRES DE COMERÇ
Objectiu de l'activitat: fer un seguiment de la conjuntura de la indústria, la construcció, l'hoteleria, el comerç i la resta de
serveis pel conjunt de Catalunya i en les demarcacions camerals que corresponguin.
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CLIMA EMPRESARIAL DE CATALUNYA
Codi: 18 06 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
La publicació sʼestructura en cinc apartats corresponents a cadascun dels sectors que sʼinvestiguen:
indústria, construcció, comerç, hostaleria i resta de serveis. Es difonen els percentatges de resposta i
els saldos de les principals variables de situació, evolució i expectatives: marxa del negoci,
facturació, preus de venda, ocupació, inversió i factors que limiten la marxa del negoci. La informació
es desagrega per branca dʼactivitat (en indústria, comerç i resta de serveis), per dimensió de
lʼestabliment (en tots els sectors) i per zona turística (en hostaleria).
Referència temporal de les dades: trimestres del 2012
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Enquesta de clima empresarial (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=clem

Observacions:
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CLIMA EMPRESARIAL TERRITORIAL DE CATALUNYA
Codi: 18 06 02

Tipus d'actuació: nova
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Ajuntament de Barcelona, cambres de Comerç de Catalunya
Ressenya de l'actuació:
Obtenció d'indicadors de clima empresarial per a determinades delimitacions territorials, com ara les
cambres de comerç catalanes, a partir de la informació recollida en l'Enquesta de clima empresarial,
per tal de tenir un seguiment de la conjuntura empresarial per sectors d'activitat econòmica.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: marxa del negoci, facturació, preus de venda, ocupació, factors
que limiten la marxa del negoci
Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona, Institut d'Estadística de Catalunya i cambres de
Comerç de Catalunya
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: trimestres del 2012
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: 16.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: INDICADORS DEL CLIMA EMPRESARIAL DE LES CAMBRES DE COMERÇ
Objectiu de l'activitat: fer un seguiment de la conjuntura de la indústria, la construcció, l'hoteleria, el comerç i la resta de
serveis pel conjunt de Catalunya i en les demarcacions camerals que corresponguin.
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CLIMA EMPRESARIAL TERRITORIAL DE CATALUNYA
Codi: 18 06 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Tabulació específica de lʼEnquesta de clima empresarial per a les demarcacions camerals de
Terrassa i Lleida-Tàrrega. Es donen resultats per a cadascun dels sectors que sʼinvestiguen:
indústria, construcció, comerç, hostaleria i resta de serveis. Les principals variables dʼinvestigació
són: marxa del negoci, facturació, preus de venda, ocupació, inversió i factors que limiten la marxa
del negoci. Les cambres de cada demarcació elaboren un informe de conjuntura a partir de la
informació que facilita l'Idescat, i que difonen en les respectives pàgines web.
Referència temporal de les dades: trimestres del 2012
Desagregació territorial: demarcacions camerals de Terrassa i Lleida-Tàrrega
Resultats publicats:
Informe de Conjuntura de la demarcació de Terrassa 2012. Cambra de Comerç de Terrassa
http://www.cambraterrassa.es/ct/InfoSeccio/cambraterrassa:infoeconomica

Cambra de Comerç de Lleida

http://www.cambralleida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=152

Observacions:
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INDICADOR DE CONFIANÇA EMPRESARIAL
Codi: 18 06 03

Tipus d'actuació: nova
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Obtenció d'indicadors sintètics per a Catalunya a partir de la integració de mostres de l'Enquesta de
clima empresarial de Catalunya i l'operació de l'INE sobre Indicadors de conﬁança empresarial.
Aquests indicadors, de periodicitat trimestral, es basen en l'opinió dels empresaris catalans i es
calculen a partir d'una metodologia harmonitzada per tal de garantir la comparabilitat amb els
indicadors del conjunt de l'Estat.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: marxa del negoci
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: trimestres del 2012
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: 12.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: INDICADORS DEL CLIMA EMPRESARIAL DE LES CAMBRES DE COMERÇ
Objectiu de l'activitat: fer un seguiment de la conjuntura de la indústria, la construcció, l'hoteleria, el comerç i la resta de
serveis pel conjunt de Catalunya i en les demarcacions camerals que corresponguin.
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INDICADOR DE CONFIANÇA EMPRESARIAL
Codi: 18 06 03
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els Indicadors de confiança empresarial es calculen a partir de la integració de la mostra de
lʼEnquesta de clima empresarial amb la mostra per a Catalunya de lʼEnquesta de confiança
empresarial que elabora lʼINE. La confiança empresarial es calcula com una mitjana geomètrica de
les variables marxa del negoci actual i marxa del negoci expectatives. Els indicadors de confiança
empresarial estan formats per lʼIndicador de situació, lʼIndicador dʼexpectatives i lʼÍndex de confiança
empresarial i es calculen per a cinc sectors dʼactivitat: indústria, construcció, comerç, hostaleria i
transport i resta de serveis.
Referència temporal de les dades: trimestres del 2012
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Indicadors de confiança empresarial harmonitzats (Internet)
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=0903

Observacions:
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INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA
Codi: 18 07 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Recopilació i anàlisi de conjuntura econòmica que aportin informació sobre la situació i l'evolució a
curt termini de l'economia catalana.
Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: indicadors de conjuntura de l'activitat i demanda, comerç exterior,
salaris, costos i preus, mercat de treball i sector monetari i ﬁnancer.
Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 setmana
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: INDICADORS DE LA CONJUNTURA ECONÒMICA
Objectiu de l'activitat: recopilació i elaboració d'indicadors de la conjuntura econòmica que aportin informació sobre la
situació i l'evolució a curt termini de l'economia catalana.
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INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA
Codi: 18 07 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Recopilació dʼindicadors de conjuntura econòmica sobre la situació i evolució de lʼeconomia catalana,
espanyola i de la UE. La recopilació de dades sʼactualitza mensualment i al web hi figuren les dades
del darrer mes. En aquests moments, les darreres dades que es poden consultar corresponen al mes
dʼabril del 2013.
Referència temporal de les dades: trimestres i mesos del 2012
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Indicadors de conjuntura econòmica (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/economia/70_Economia_Catalana/documents/Indicadors%20de%20conjuntura/I
nformeABRIL%202013_2.pdf

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Indicadors de conjuntura econòmica

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi1623201304.pdf

Observacions:
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INDICADORS DE DEMOGRAFIA EMPRESARIAL
Codi: 18 07 02

Tipus d'actuació: en desenvolupament
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Desenvolupar un projecte tècnic i estudiar la viabilitat d'establir uns indicadors de demograﬁa
empresarial i fer-ne el seguiment.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i fórmules
mixtes
Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: altes pures, reactivacions, baixes, taxa bruta d'entrada, taxa bruta
de sortida, taxa neta d'entrada, rotació empresarial, estrats d'assalariats, forma jurídica, sector
econòmic.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 8 setmanes
Cost directe estimat: 30.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: INDICADORS DE LA CONJUNTURA ECONÒMICA
Objectiu de l'activitat: recopilació i elaboració d'indicadors de la conjuntura econòmica que aportin informació sobre la
situació i l'evolució a curt termini de l'economia catalana.
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INDICADORS DE DEMOGRAFIA EMPRESARIAL
Codi: 18 07 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Es proporcionen resultats sobre altes, reactivacions i baixes dʼempreses, taxes brutes dʼentrada i
sortida, taxes netes dʼentrada i percentatge de rotació empresarial, per dimensió, forma jurídica i per
sector dʼactivitat.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Butlletí de demografia empresarial (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=178cf67df4bd7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=178cf67df4bd7310VgnVCM2000009
b0c1e0aRCRD

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA ELÈCTRICA
Codi: 18 08 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Conèixer la conjuntura elèctrica a Catalunya mitjançant el tractament estadístic de la informació
provinent de les principals empreses productores d'energia elèctrica en règim ordinari (incloent les
compres i els consums dels diversos tipus de combustibles), de la principal distribuïdora d'energia
elèctrica, de les dades de preus de mercat proporcionades per l'operador del mercat elèctric i la CNE
i recull de les tarifes elèctriques vigents en cada moment ﬁxades pel Govern central.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp amb ﬁnalitats administratives i dades
d'origen administratiu
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: producció d'energia elèctrica en règim ordinari, consum d'energia
elèctrica en barres de central (EBC) de FECSA-ENDESA, facturació de FECSA-ENDESA a mercat
regulat a tarifa d'últim recurs i a mercat lliure, per tarifes i per sectors d'activitat econòmica, facturació
de FECSA-ENDESA a mercat lliure per comercialitzadores, vendes a xarxa dels autoproductors
connectats a la xarxa de FECSA-ENDESA per tecnologies, informació estadística de vendes a xarxa
en Règim Especial a Catalunya (CNE), qualitat de subministrament d'energia elèctrica de FECSAENDESA, preus del mercat elèctric ("pool") i preus de les tarifes elèctriques vigents en cada moment.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos
Cost directe estimat: 67.400 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA CONJUNTURA ENERGÈTICA
Objectiu de l'activitat: obtenció d'informació a nivell conjuntural mensual sobre la producció, la transformació, la distribució,
les vendes i les facturacions de les principals fonts d'energia.
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ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA ELÈCTRICA
Codi: 18 08 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Publicació mensual que permet conèixer l'evolució tant de producció com de consum d'energia
elèctrica. Les dades que conté corresponen a: balanç de producció bruta en règim ordinari; demanda
dʼenergia elèctrica en barres de central (EBC); cobertura de la demanda d'energia elèctrica en barres
de central (EBC); vendes a xarxa de les centrals elèctriques de règim especial per tecnologies i
formes d'energia; facturació d'energia elèctrica per peatges d'accés; quotes de mercat per les
comercialitzadores d'energia elèctrica; facturació d'energia elèctrica per sectors i qualitat de
subministrament d'energia elèctrica (indicadors de continuïtat del subministrament).
Referència temporal de les dades: la publicació sʼha realitzat mensualment des de gener a desembre
del 2012.
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Full mensual dels principals indicadors de l'energia a Catalunya. Energia elèctrica (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/icaen/03_Planificacio%20Energetica/Documents/Full%20mensual%20indicadors
%20energetics%20Catalunya/Arxius%20full%20mensual%20indicadors/Full%20mensual%20indicadors%20en
ergia%202011-06-16_pag1.pdf

Evolució dels principals indicadors de lʼenergia a Catalunya. Energia elèctrica (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/icaen/03_Planificacio%20Energetica/Documents/Evolucio%20indicadors%20ener
gètics/Arxius/evolucio_indicadors_energetics.pdf

Full informatiu dels preus de lʼenergia. Energia elèctrica (Internet)
http://www.gencat.cat/icaen/preus

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Full mensual dels principals indicadors de l'energia a Catalunya

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi16212012.pdf

Evolució dels principals indicadors de lʼenergia a Catalunya

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi16212012evolucio.pdf

Observacions:
Tota la informació abans esmentada es troba disponible a l'Institut Català d'Energia.
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ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE GAS NATURAL
Codi: 18 08 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Conèixer la conjuntura del consum de gas natural a Catalunya mitjançant el tractament estadístic de
la informació provinent de les principals empreses transportistes i distribuïdores de gas natural, i
recull de les tarifes d'últim recurs de gas natural vigents en cada moment ﬁxades pel Govern central.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp amb ﬁnalitats administratives i dades
d'origen administratiu
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: demanda global de gas natural, facturació a mercat regulat a
tarifa d'últim recurs i a mercat lliure, per tarifes i per sectors d'activitat econòmica, i preus de les
tarifes d'últim recurs i de les tarifes d'accés de gas natural vigents en cada moment.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos
Cost directe estimat: 22.400 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA CONJUNTURA ENERGÈTICA
Objectiu de l'activitat: obtenció d'informació a nivell conjuntural mensual sobre la producció, la transformació, la distribució,
les vendes i les facturacions de les principals fonts d'energia.
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ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE GAS NATURAL
Codi: 18 08 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Publicació mensual que permet conèixer la conjuntura del consum de gas natural a Catalunya. Les
dades que conté corresponen a: demanda global de gas natural (incloent-hi el consum de les
centrals de producció d'energia elèctrica en règim ordinari); demanda global de gas natural (excloentne el consum de les centrals de producció d'energia elèctrica en règim ordinari) i balanç de la planta
de regasificació d'ENAGAS, facturació del gas natural desagregada per grups tarifaris.
Referència temporal de les dades: la publicació sʼha realitzat mensualment des de gener a desembre
del 2012.
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Full mensual dels principals indicadors de l'energia a Catalunya. Gas natural (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/icaen/03_Planificacio%20Energetica/Documents/Full%20mensual%20indicadors
%20energetics%20Catalunya/Arxius%20full%20mensual%20indicadors/Full%20mensual%20indicadors%20en
ergia%202011-06-16_pag1.pdf

Evolució dels principals indicadors de lʼenergia a Catalunya. Gas natural (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/icaen/03_Planificacio%20Energetica/Documents/Evolucio%20indicadors%20ener
gètics/Arxius/evolucio_indicadors_energetics.pdf

Full informatiu dels preus de lʼenergia. Gas natural (Internet)
http://www.gencat.cat/icaen/preus

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Full mensual dels principals indicadors de l'energia a Catalunya

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi16212012.pdf

Evolució dels principals indicadors de lʼenergia a Catalunya

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi16212012evolucio.pdf

Observacions:
Tota la informació abans esmentada es troba disponible a l'Institut Català d'Energia.
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ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE PETROLI
Codi: 18 08 03

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Conèixer la conjuntura de la producció de petroli brut, la producció de productes petrolífers de les
reﬁneries i les plantes d'oleﬁnes, les vendes de productes petrolífers líquids i gasosos amb ﬁnalitats
energètiques a Catalunya; i els preus internacionals del cru Brent, els preus mitjans de referència de
gasolines, gasolis i fuels i les tarifes regulades dels gasos liquats del petroli vigents en cada moment.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp amb ﬁnalitats administratives, dades
d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: establiment, administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu i transcripció de document
estadístic
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: producció de petroli brut, producció de productes petrolífers de
les reﬁneries i les plantes d'oleﬁnes i vendes de productes petrolífers líquids amb ﬁnalitats
energètiques (gasolines, querosens, gasolis i fueloils) i de productes petrolífers gasosos amb
ﬁnalitats energètiques (gasos liquats del petroli: envasat, a dojo i canalitzat); i els preus internacionals
del cru Brent, els preus mitjans de referència de gasolines, gasolis i fueloils a Espanya i a Catalunya i
tarifes regulades dels gasos liquats del petroli vigents en cada moment ﬁxades pel Govern Central.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos
Cost directe estimat: 11.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA CONJUNTURA ENERGÈTICA
Objectiu de l'activitat: obtenció d'informació a nivell conjuntural mensual sobre la producció, la transformació, la distribució,
les vendes i les facturacions de les principals fonts d'energia.
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ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE PETROLI
Codi: 18 08 03
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Publicació mensual que permet conèixer la conjuntura del consum dels productes petrolífers líquids i
gasosos. Les dades que conté corresponen a: consum de productes petrolífers líquids i gasosos
(gasolines d'automoció, gasoil, fueloil, gasos liquats del petroli i querosè).
Referència temporal de les dades: la publicació sʼha realitzat mensualment des de gener a desembre
del 2012.
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Full mensual dels principals indicadors de l'energia a Catalunya Productes petrolífers. (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/icaen/03_Planificacio%20Energetica/Documents/Full%20mensual%20indicadors
%20energetics%20Catalunya/Arxius%20full%20mensual%20indicadors/Full%20mensual%20indicadors%20en
ergia%202011-06-16_pag1.pdf

Evolució dels principals indicadors de lʼenergia a Catalunya. Productes petrolífers (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/icaen/03_Planificacio%20Energetica/Documents/Evolucio%20indicadors%20ener
gètics/Arxius/evolucio_indicadors_energetics.pdf

Full informatiu dels preus de lʼenergia. Productes petrolífers (Internet)
http://www.gencat.cat/icaen/preus

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Full mensual dels principals indicadors de l'energia a Catalunya

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi16212012.pdf

Evolució dels principals indicadors de lʼenergia a Catalunya

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi16212012evolucio.pdf

Observacions:
Tota la informació abans esmentada es troba disponible a l'Institut Català d'Energia.
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ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE CARBÓ I COC DE PETROLI
Codi: 18 08 04

Tipus d'actuació: en desenvolupament
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Conèixer la conjuntura de la producció de lignit negre i dels consums de lignit negre, altres carbons i
coc de petroli dels principals sectors consumidors a Catalunya.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp amb ﬁnalitats administratives
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: producció de lignit negre i consum de lignit negre, altres carbons i
coc de petroli dels principals sectors consumidors a Catalunya.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos
Cost directe estimat: 11.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA CONJUNTURA ENERGÈTICA
Objectiu de l'activitat: obtenció d'informació a nivell conjuntural mensual sobre la producció, la transformació, la distribució,
les vendes i les facturacions de les principals fonts d'energia.
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ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE CARBÓ I COC DE PETROLI
Codi: 18 08 04
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
L'objectiu dʼaquesta estadística és conèixer la conjuntura de la producció de lignit negre i els
consums de carbó i de coc de petroli dels principals sectors consumidors.
Referència temporal de les dades: de gener a desembre del 2012.
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Observacions:
Actualment es disposa dʼinformació completa de producció de carbó a Catalunya en l'àmbit provincial
fins al mes de gener del 2013 i dʼinformació de consum de carbó i coc de petroli en el sector de la
fabricació de ciment artificial fins a desembre del 2012. Cal tenir present que a causa del tancament
definitiu de lʼúnica central de producció dʼenergia elèctrica amb carbó a Catalunya el desembre del
2011, no hi ha consum de carbó per a producció dʼenergia elèctrica a partir dʼaquesta data.
Tota la informació abans esmentada es troba disponible internament a l'Institut Català d'Energia.
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ESTADÍSTICA D'EXPECTATIVES INDUSTRIALS
Codi: 18 09 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç
Ressenya de l'actuació:
Disposar d'un indicador qualitatiu de les expectatives empresarials en el sector de la indústria a
Catalunya, mitjançant l'anàlisi estadística i econòmica de l'Enquesta de conjuntura industrial que
realitza el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: cartera de comandes (totals i estrangeres); estocs de productes
acabats; producció i tendència dels preus de venda per sectors.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: mesos del 2012
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 setmana
Cost directe estimat: 10.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES EXPECTATIVES INDUSTRIALS
Objectiu de l'activitat: obtenció d'un indicador qualitatiu de les expectatives empresarials en el sector de la indústria a
Catalunya.
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ESTADÍSTICA D'EXPECTATIVES INDUSTRIALS
Codi: 18 09 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Es proporcionen dades sobre la cartera de comandes total i exterior, els estocs de productes
acabats, la producció i les previsions sobre els preus de venda. Per cada una dʼelles es proporcionen
tant dades de nivell actual com de tendència prevista per als propers tres mesos. Les dades es
difonen en lʼapartat "Clima industrial a Catalunya" de la pàgina web del Departament dʼEmpresa i
Ocupació, així com en lʼapartat "Indicadors dʼestructura econòmica" que publica lʼIdescat.
Referència temporal de les dades: mesos del 2012
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Clima industrial a Catalunya (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=672c269e1cfd7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=672c269e1cfd7310VgnVCM2000009
b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES

Indicador de clima industrial (Internet)

http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=5206

Observacions:
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ESTADÍSTICA DELS COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓ
Codi: 18 10 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Cambra Oﬁcial de Contractistes d'Obres de Catalunya
Ressenya de l'actuació:
L'índex de costos de la construcció és un indicador mensual elaborat a partir d'una enquesta a les
empreses associades a la Cambra Oﬁcial de Contractistes d'Obres de Catalunya amb l'objectiu de
conèixer el nivell de preus dels elements bàsics que conﬁguren l'estructura de costos d'una obra.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu
Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: índex de l'evolució dels costos de construir a Catalunya per
tipologies d'obra.
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat, Institut d'Estadística de Catalunya i
Cambra Oﬁcial de Contractistes d'Obres de Catalunya
Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓ
Objectiu de l'activitat: conèixer l'evolució dels costos de la construcció a Catalunya per tipologies d'obra.
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ESTADÍSTICA DELS COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓ
Codi: 18 10 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades que es difonen corresponen a lʼimport de la licitació oficial dʼobres segons tipologia,
organisme contractant i comunitat autònoma i es publiquen a lʼapartat "Macromagnituds
econòmiques i indicadors dʼactivitat" "Indicadors d'activitat futura (licitacions i adjudicacons)" de
lʼAnuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquestes dades es difonen també a
lʼapartat "Construcció" del capítol "Habitatge i construcció" de lʼAnuari estadístic de Catalunya que
publica lʼIdescat, així com a la pàgina web de la Cambra Oficial de Contractistes dʼObra de
Catalunya.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=c3141
e36fa52d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c3141e36fa52d310VgnVCM2000009b0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default#Bloca4708165149fd310VgnVCM2000009b0c1e0a____

Banc de dades la Cambra Oficial de Contractistes de Catalunya (Internet)
http://www.ccoc.es/ca/banc.php

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=84

Observacions:
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COMPTES INTEGRATS DE LA PROTECCIÓ SOCIAL
Codi: 19 01 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Departament de Benestar Social i
Família, Departament de Salut, Ministeri de Treball i Immigració
Ressenya de l'actuació:
Elaboració de comptes de la protecció social mitjançant la recollida sistemàtica d'informació sobre les
diferents institucions que participen en el sistema català de protecció social i la seva anàlisi i
transformació d'acord amb els criteris establerts per la metodologia Seepros de la Unió Europea.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu, dades d'origen
administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: despesa: funció, tipus, tipus de prestació, sistema, unitat gestora,
tipus de despesa i import. Ingressos: origen, tipus d'ingrés, sistema, unitat gestora i import.
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2008-2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 51.900 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: COMPTES INTEGRATS DE LA DESPESA EN PROTECCIÓ SOCIAL
Objectiu de l'activitat: avaluació dels recursos econòmics destinats a la protecció social a Catalunya.
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COMPTES INTEGRATS DE LA PROTECCIÓ SOCIAL
Codi: 19 01 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Durant lʼany 2012 sʼhan publicat les taules dʼanàlisi global corresponents a la sèrie temporal 20062010. Això significa la publicació, per primera vegada, de dades corresponents als anys 2008 al 2010
i lʼactualització dels anys 2006 i 2007.
Els comptes aporten informació detallada, dʼacord amb la metodologia SEEPROS de la Unió
Europea, sobre la despesa i finançament del sistema de protecció social català.
Referència temporal de les dades: 2006-2010
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Comptes de la protecció social (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=cpsc&n=2

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE LES PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS DE SOSTENIMENT DE LA
RENDA
Codi: 19 02 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de Benestar Social i Família
Ressenya de l'actuació:
Recopilació i homogeneïtzació d'informació relativa al conjunt de prestacions de sosteniment de la
renda existents a Catalunya oferint informació històrica sobre el nombre de prestacions i els seus
volums econòmics, així com altres informacions complementàries que permetin un coneixement més
complet d'aquest grup de prestacions, entre les quals destaquen les pensions de la Seguretat Social,
però que també comprèn les pensions dels règims especials de funcionaris, les prestacions per atur i
altres.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu i dades
d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció
de document estadístic
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: tipus de prestació, règim protector, import mes de desembre,
import anual, nombre de prestacions a desembre, nombre mitjà anual de prestacions
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 10.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES PRESTACIONS DE SOSTENIMENT DE LA RENDA
Objectiu de l'activitat: recopilació i homogeneïtzació d'informació relativa al conjunt de prestacions de sosteniment de la
renda existents a Catalunya.
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ESTADÍSTICA DE LES PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS DE SOSTENIMENT DE LA
RENDA

Codi: 19 02 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Aquesta estadística ofereix informació detallada sobre cada una de les prestacions econòmiques
substitutives de la renda més rellevants. En cada cas es proporciona informació sobre l'evolució del
nombre de prestacions, l'import anual i la prestació mitjana. S'hi afegeix la comparació amb la
corresponent magnitud del conjunt d'Espanya.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: en les prestacions gestionades per la Generalitat la desagregació és
municipal, mentre que en la resta de casos és per al conjunt de Catalunya.
Resultats publicats:
Pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda (Internet)
http://www.idescat.cat/cat/societat/proteccio/sosteniment.html

Observacions:
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ESTADÍSTICA SOBRE EL FINANÇAMENT I LA COMPRA DE SERVEIS DE LA
GENERALITAT AL SECTOR NO LUCRATIU
Codi: 19 03 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement
Ressenya de l'actuació:
Tractament de la informació comptable detallada de la Generalitat, creuada amb una altra informació
procedent de registres administratius per tal de descriure la incidència de la Generalitat en el
ﬁnançament de l'activitat de les entitats no lucratives a Catalunya. Creació d'una base de dades
sobre entitats no lucratives com a base per a facilitar posteriors actualitzacions d'aquesta estadística i
altres possibles actuacions en aquest àmbit.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: departament o organisme deutor, concepte pressupostari,
classiﬁcació de l'entitat, activitat de l'entitat, import.
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012
Cost directe estimat: 7.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA I COMPTES DEL SECTOR NO LUCRATIU
Objectiu de l'activitat: quantiﬁcació de l'impacte econòmic dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya en el sector
no lucratiu, així com avançar en l'obtenció d'un directori actualitzat d'entitats no lucratives actives a Catalunya.
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ESTADÍSTICA SOBRE EL FINANÇAMENT I LA COMPRA DE SERVEIS DE LA
GENERALITAT AL SECTOR NO LUCRATIU
Codi: 19 03 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Es proporciona informació sobre els pagaments que la Generalitat de Catalunya i les seves entitats
dependents han efectuat a entitats no lucratives. El nombre de pagaments i el seu volum econòmic
es presenten distribuïts per la procedència administrativa del pagament, així com la seva
caracterització funcional.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Finançament públic de les entitats no lucratives (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=fpenl

Observacions:
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ESTADÍSTICA ECONÒMICA A ENTITATS NO LUCRATIVES DE SERVEIS SOCIALS
Codi: 19 05 02

Tipus d'actuació: nova
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Benestar Social i
Família
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Elaboració dels treballs de tabulació de la informació sobre l'activitat econòmica obtinguda mitjançant
enquesta a les entitats no lucratives de serveis socials.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: despesa en serveis socials, ﬁnançament, personal ocupat
Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família i Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2012
Cost directe estimat: 36.600 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA I COMPTES DELS SERVEIS SOCIALS
Objectiu de l'activitat: tenir una aproximació integrada al sector de referència des d'una perspectiva econòmica.
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ESTADÍSTICA ECONÒMICA A ENTITATS NO LUCRATIVES DE SERVEIS SOCIALS
Codi: 19 05 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
La informació fa referència a lʼactivitat de les entitats no lucratives de serveis socials, al seu personal
i als comptes econòmics. Els resultats es poden trobar al web del Departament de Benestar Social i
Família i al web de lʼIdescat.
Referència temporal de les dades: 2010
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Estadística econòmica a centres i entitats de serveis socials (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.cb7c44c1c72cf6b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=d67fde394
ee2f210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d67fde394ee2f210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
&vgnextfmt=default

Enquesta econòmica a centres i entitats de serveis socials (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=eecess

Observacions:
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ESTADÍSTICA TIC A LES LLARS
Codi: 20 01 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut Nacional d'Estadística
Ressenya de l'actuació:
Fer una explotació especíﬁca per a Catalunya de l'Enquesta d'equipament i ús de les TIC a les llars
d'àmbit estatal, desagregada per variables demogràﬁques i socioeconòmiques, que permeti fer
comparatives amb altres territoris (Espanya, comunitats autònomes i UE).
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: equipament TIC a l'habitatge, connexió a Internet a l'habitatge, ús
de l'ordinador, ús d'Internet, comerç electrònic.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació i Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 9.400 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS EQUIPAMENTS I ELS USOS DE LES TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) EN LA POBLACIÓ
Objectiu de l'activitat: explotació especíﬁca per a Catalunya de les enquestes sobre els equipaments i els usos de les TIC
a les llars catalanes i realització d'una enquesta complementària per a obtenir una desagregació territorial dels resultats.
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ESTADÍSTICA TIC A LES LLARS
Codi: 20 01 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Aquesta estadística proporciona informació sobre la disponibilitat dʼequipament en tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC) a les llars (ordinador, Internet, mòbil, etc.), així com sobre lʼús que
la població fa de les TIC (freqüència dʼús, eines i aplicacions utilitzades, comerç electrònic, formació
en TIC, etc.). Els resultats es presenten desagregats per variables demogràfiques i
socioeconòmiques.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Equipament i ús de les TIC a les llars 2012 (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=ticll12

Observacions:
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ESTADÍSTICA TIC A LES EMPRESES
Codi: 20 02 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut Nacional d'Estadística
Ressenya de l'actuació:
Fer una explotació especíﬁca per a Catalunya de l'Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic
a les empreses que realitza l'INE, per agrupació d'activitat econòmica i dimensió de les empreses,
que permeti fer comparatives amb altres territoris (Espanya, comunitats autònomes i UE).
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: equipament en TIC, eines i aplicacions, ús de les TIC, formació en
TIC, comerç electrònic i barreres
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació i Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011-2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 11.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS EQUIPAMENTS I ELS USOS DE LES TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) A LES EMPRESES
Objectiu de l'activitat: explotació especíﬁca per a Catalunya de les enquestes sobre els equipaments i els usos de les TIC
a les empreses.
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ESTADÍSTICA TIC A LES EMPRESES
Codi: 20 02 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Aquesta estadística proporciona informació sobre la implantació i ús de tecnologies de la informació i
la comunicació (TIC) a les empreses, així com l'ús del comerç electrònic. Entre dʼaltres, sʼobté
informació sobre la disponibilitat dʼordinadors, de connexió a Internet, de pàgina web, lʼús dʼInternet
per a interactuar amb lʼAdministració pública, les compres i vendes a través de la xarxa i la formació
en TIC dels treballadors. Aquests resultats es presenten per a les empreses de 10 assalariats o més
i per les empreses de menys de 10 assalariats. En el primer cas, la informació es desagrega per
nombre d'assalariats i per sector d'activitat, mentre que en el cas de les empreses petites la
informació es desagrega per sector d'activitat.
Referència temporal de les dades: 2011 (comerç electrònic) 2012 (equipament)
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses 2011-2012 (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=eticce1112

Observacions:
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ESTADÍSTICA DEL SECTOR DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA
COMUNICACIÓ (TIC)
Codi: 20 02 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació
Ressenya de l'actuació:
Fer una explotació especíﬁca per a les empreses industrials i de serveis del sector TIC per a
Catalunya a partir de l'Enquesta industrial d'empreses i de l'Enquesta anual de serveis que realitza
l'INE. Aquesta tasca es durà a terme segons la delimitació del sector TIC proposada per l'OCDE.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'establiments, persones ocupades, ingressos
d'explotació, volum de negoci, inversió, valor de la producció, consum intermedi, valor afegit brut.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació i Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS EQUIPAMENTS I ELS USOS DE LES TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) A LES EMPRESES
Objectiu de l'activitat: explotació especíﬁca per a Catalunya de les enquestes sobre els equipaments i els usos de les TIC
a les empreses.

PAAE 2012

495

ESTADÍSTICA DEL SECTOR DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA
COMUNICACIÓ (TIC)
Codi: 20 02 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Tabulació específica per a les empreses industrials i de serveis del sector TIC per a Catalunya,
segons la delimitació del sector TIC proposada per l'OCDE. Dades de les principals magnituds
econòmiques, i en el cas de les empreses del sector industrial una tabulació de la Inversió bruta en
equips i aplicacions informàtiques per les 20 agrupacions del sector industrial.
Referència temporal de les dades: 2010
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Estadística del sector de les tecnol. de la informació i de la comunicació (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=etic

Observacions:
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EQUIPAMENT I USOS DE TIC ALS CENTRES EDUCATIUS
Codi: 20 03 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Ensenyament
Organismes col·laboradors: Ministeri d'Educació

Ressenya de l'actuació:
Recull d'informació sobre l'equipament en noves tecnologies dels centres docents d'educació
primària i secundària i dels usos que se'n fa. També es recull informació sobre el nivell de
coneixement que tenen els professors de les noves tecnologies.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia
Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per Internet
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre i tipus d'ordinadors i altres dispositius informàtics i ús que
en fan, coneixements d'informàtica dels professors i ús que en fan.
Organismes difusors: Departament d'Ensenyament

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: curs 2011-2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012
Cost directe estimat: 7.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS EQUIPAMENTS I ELS USOS DE LES TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) ALS CENTRES DOCENTS
Objectiu de l'activitat: obtenció d'informació sobre l'equipament en noves tecnologies i els usos que se'n fa als centres
docents que imparteixen educació primària i secundària.
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EQUIPAMENT I USOS DE TIC ALS CENTRES EDUCATIUS
Codi: 20 03 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades que es difonen fan referència a la ràtio alumnes/ordinador, tipus d'ordinador, perifèrics,
connexió a Internet, pàgines web, així com als docents en relació amb les TIC. Les taules que es
proporcionen es mostren per serveis territorials dʼensenyament i els resultats es mostren en
percentatges. La distribució es fa pels sectors públic i privat i pels diferents nivells educatius.
Referència temporal de les dades: curs 2011-2012
Desagregació territorial: serveis territorials dʼensenyament
Resultats publicats:
Estadística de la societat de la informació (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.e79d96e9bc498691c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid
=37f72ae701405110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=37f72ae701405110VgnVCM1000000b0
c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE PERSONAL D'R+D
Codi: 21 01 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement, Departament d'Empresa i
Ocupació, Institut Nacional d'Estadística
Ressenya de l'actuació:
Explotació especíﬁca per a Catalunya de les estadístiques sobre activitats d'R+D d'àmbit estatal,
amb l'objectiu de conèixer els recursos humans destinats a recerca i desenvolupament en els
diferents sectors econòmics.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: empresa, administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: personal ocupat en activitats d'R+D, per sectors i tipologia
d'ocupació, personal ocupat en activitats d'R+D equivalents a jornada completa, per sectors i
tipologia d'ocupació.
Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement, Departament d'Empresa i Ocupació
i Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 8.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL PERSONAL DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT (R+D)
Objectiu de l'activitat: coneixement de les característiques de l'ocupació en activitats de recerca i desenvolupament (R+D)
a Catalunya.
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ESTADÍSTICA DE PERSONAL D'R+D
Codi: 21 01 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Informació dels recursos humans destinats a tasques de recerca i desenvolupament: personal ocupat
en activitats dʼR+D equivalents a jornada completa, per sexe, sectors dʼexecució (administracions
públiques, ensenyament superior, empreses i institucions privades sense afany de lucre) i tipologia
dʼocupació (investigadors, tècnics i auxiliars).
Referència temporal de les dades: 2010
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Recerca i desenvolupament. Personal en R+D, per sectors (Internet)
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=6107

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE FINANÇAMENT I DESPESA EN R+D
Codi: 21 02 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement, Departament d'Empresa i
Ocupació, Institut Nacional d'Estadística
Ressenya de l'actuació:
Explotació especíﬁca per a Catalunya de les estadístiques sobre activitats d'R+D d'àmbit estatal,
amb l'objectiu de conèixer el ﬁnançament i la despesa en recerca i desenvolupament en els diferents
sectors econòmics.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: empresa, administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: despesa en R+D per sectors d'execució, ﬁnançament de l'R+D
per origen dels fons
Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement, Departament d'Empresa i Ocupació
i Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 8.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL FINANÇAMENT I LA DESPESA EN RECERCA I DESENVOLUPAMENT
(R+D)
Objectiu de l'activitat: coneixement de les característiques i del ﬁnançament de la despesa interior en recerca i
desenvolupament (R+D) de Catalunya per sectors d'execució i per origen dels fons.

PAAE 2012501

ESTADÍSTICA DE FINANÇAMENT I DESPESA EN R+D
Codi: 21 02 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
La variable de despesa interna en R+D es presenta en euros corrents i en percentatge respecte al
PIB, i es desagrega en despesa corrent (retribucions i altres despeses corrents) i de capital. També
es classifica segons lʼorigen dels fons destinats a R+D (administracions públiques, ensenyament
superior, empreses, institucions privades sense afany de lucre i estranger).
Referència temporal de les dades: 2010
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Recerca i desenvolupament. Despesa interna per naturalesa i sectors (Internet)
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=6108

Observacions:
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ESTADÍSTICA DE LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
Codi: 21 03 01

Tipus d'actuació: en desenvolupament
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut Nacional d'Estadística
Ressenya de l'actuació:
Explotació especíﬁca per a Catalunya de l'Enquesta d'innovació tecnològica a les empreses d'àmbit
estatal, amb l'objectiu d'obtenir informació directa sobre el procés d'innovació a les empreses
elaborant diferents indicadors.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'empreses innovadores segons si fan innovació de
producte, de procés i de producte i procés, intensitat d'innovació, despeses en innovació segons
activitat innovadora
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 11.100 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA INNOVACIÓ
Objectiu de l'activitat: coneixement del nombre d'empreses innovadores, la intensitat d'innovació, la despesa en innovació,
i el percentatge de la xifra de negoci en productes nous o millorats.
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ESTADÍSTICA DE LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
Codi: 21 03 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Informació de diferents indicadors sobre innovació tecnològica, com són el nombre dʼempreses amb
activitats innovadores, nombre dʼempreses segons el tipus de despesa en innovació, intensitat en la
innovació i altres.
Referència temporal de les dades: 2010
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Innovació tecnològica. Empreses (Internet)

http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=6111

Observacions:
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ELABORACIÓ I SEGUIMENT DE PROGRAMES ANUALS D'ACTUACIÓ ESTADÍSTICA
Codi: 22 01 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Elaboració de la proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2013 mitjançant el
suport tècnic, la recollida sistemàtica, l'anàlisi i l'estandardització de les propostes d'actuacions
estadístiques previstes pels organismes integrats en el sistema estadístic català. També inclou el
seguiment tècnic de les actuacions programades l'any 2012, així com l'informe sobre el nivell
d'acompliment de les actuacions estadístiques programades l'any 2011.
Origen de la informació: Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: Organismes difusors: -

Mitjà principal de difusió: -

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats: -

Disponibilitat dels resultats sintètics: Cost directe estimat: 120.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: DIRECTRIUS DE COORDINACIÓ I HOMOLOGACIÓ TÈCNICA
Objectiu de l'activitat: garantir la correcció tècnica de l'estadística oﬁcial catalana d'acord amb la legislació estadística
vigent i el Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees.
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ELABORACIÓ I SEGUIMENT DE PROGRAMES ANUALS D'ACTUACIÓ ESTADÍSTICA
Codi: 22 01 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Al llarg de lʼany 2012, lʼIdescat ha mantingut els contactes institucionals necessaris per tal d'elaborar
la proposta de programa estadístic corresponent a l'any 2013, així com lʼinforme preceptiu de
seguiment del Programa anual del 2011 del qual cal donar compte al Parlament.
Des de la pàgina web de lʼIdescat es poden consultar amb detall i de forma interactiva les actuacions
estadístiques integrades en els programes anuals dʼactuació estadística (PAAEs) que desenvolupen
el Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, així com el seu seguiment. La consulta pot fer-se pels
diferents camps de la fitxa descriptiva de cada actuació inclosa en cada PAAE: organismes
responsables, organismes col·laboradors, periodicitat, origen de la informació i desagregació
territorial, entre dʼaltres.
Resultats publicats:
Decret 169/2012, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per
a l'any 2013 (publicat i Internet)
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/template.PAGE/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a
0/?javax.portlet.tpst=0cabbdc23d3d48ca42a538bab0c0e1a0&javax.portlet.prp_0cabbdc23d3d48ca42a538bab0
c0e1a0=action%3Dfitxa%26documentId%3D624447

Informe sobre l'acompliment de les actuacions estadístiques corresponents al Programa anual
d'actuació estadística per al 2011 (multicopiat i Internet)
http://www.idescat.cat/pec/docs/acompliment2011.pdf

Consulta interactiva de pla estadístic de Catalunya i programes anuals dʼactuació estadística
(Internet)
http://www.idescat.cat/pec/

Observacions:
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ASSISTÈNCIA TÈCNICA ESTADÍSTICA A LA PRODUCCIÓ I LA DIFUSIÓ ESTADÍSTICA
Codi: 22 01 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Prestació de l'assistència tècnica de l'Idescat que requereixen les diferents entitats que integren el
Sistema estadístic de Catalunya per a l'elaboració i difusió d'estadístiques oﬁcials. Les actuacions es
concreten en l'assessorament tècnic sobre la metodologia estadística i els procediments associats,
així com l'aplicació de les normes tècniques que estableix la legislació vigent en matèria estadística.
Origen de la informació: Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: -

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats: -

Disponibilitat dels resultats sintètics: Cost directe estimat: 50.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: DIRECTRIUS DE COORDINACIÓ I HOMOLOGACIÓ TÈCNICA
Objectiu de l'activitat: garantir la correcció tècnica de l'estadística oﬁcial catalana d'acord amb la legislació estadística
vigent i el Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees.

PAAE 2012507

ASSISTÈNCIA TÈCNICA ESTADÍSTICA A LA PRODUCCIÓ I LA DIFUSIÓ ESTADÍSTICA
Codi: 22 01 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
L'Idescat ha donat suport metodològic i logístic a les activitats estadístiques oficials integrades en el
Programa anual dʼactuació estadística del 2012 (PAAE 2012), en les quals participa normalment en
qualitat d'organisme col·laborador.
Al marge del suport tècnic a les activitats estadístiques incloses en el PAAE 2012, l'Idescat va
proporcionar assessorament al Departament de Salut, al Departament dʼEmpresa i Ocupació, al
Departament de Territori i Sostenibilitat i al Departament dʼAgricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural en aspectes tècnics i jurídics sobre actuacions estadístiques oficials que
desenvolupen. Així mateix, durant l'any 2012 es van atendre 120 demandes relatives a
classificacions, i codis territorials i administratius als efectes estadístics.
Resultats publicats:
Memòria de lʼInstitut d'Estadística de Catalunya 2012 (Internet)
http://www.idescat.cat/cat/idescat/organisme/memoria.html

Observacions:
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CLASSIFICACIÓ CATALANA DE PRODUCTES PER ACTIVITATS
Codi: 22 02 03

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Termcat

Ressenya de l'actuació:
Completar els treballs d'adaptació de la Classiﬁcació catalana de productes per activitats 2012
(CCPA-2012), derivada de la classiﬁcació europea de productes per activitats 2008 (CPA-2008) i de
la mateixa Classiﬁcació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). Aquesta classiﬁcació
esdevindrà una desagregació de la CCAE-2009 en termes de productes.
Origen de la informació: Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet
Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats: -

Disponibilitat dels resultats sintètics: Cost directe estimat: 15.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES OFICIALS
Objectiu de l'activitat: perfeccionament dels criteris d'homogeneïtat tècnica de l'estadística oﬁcial catalana.
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CLASSIFICACIÓ CATALANA DE PRODUCTES PER ACTIVITATS
Codi: 22 02 03
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Continuació dels treballs dʼadaptació de la Classificació catalana de productes per activitats 2014
(CCPA-2014), derivada de la Classificació europea de productes per activitats 2008 (CPA-2008) i de
la Classificació catalana dʼactivitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). Aquesta classificació
esdevindrà una desagregació de la CCAE-2009 en termes de productes.
Resultats publicats:
Proposta de Classificació catalana de productes per activitats 2014 (CCPA-2014)
http://www.idescat.cat/cat/idescat/classif/

Observacions:
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CLASSIFICACIÓ CATALANA D'OCUPACIONS
Codi: 22 02 04

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Termcat

Ressenya de l'actuació:
Completar l'oﬁcialització i els treballs d'implementació de la Classiﬁcació catalana d'ocupacions 2011
(CCO-2011) en la producció estadística que genera el Sistema estadístic de Catalunya, derivada de
la classiﬁcació internacional uniforme d'ocupacions 2008 (CIUO-2008) i de la classiﬁcació estatal
d'ocupacions (CNO-2011). L'actuació també inclou la publicació electrònica de la seva estructura,
notes explicatives i correspondències amb altres classiﬁcacions d'ocupacions (CIUO-2008 i
CNO-2011).
Origen de la informació: Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: Periodicitat: -

Variables principals a investigar: Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats: -

Disponibilitat dels resultats sintètics: Cost directe estimat: 25.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES OFICIALS
Objectiu de l'activitat: perfeccionament dels criteris d'homogeneïtat tècnica de l'estadística oﬁcial catalana.
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CLASSIFICACIÓ CATALANA D'OCUPACIONS
Codi: 22 02 04
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Sʼha completat lʼoficialització i implementació de la Classificació catalana dʼocupacions 2011 (CCO2011) en la producció estadística que genera el Sistema estadístic de Catalunya. Aquesta actuació
també inclou la publicació impresa i electrònica de la CCO-2011, amb la seva estructura completa,
notes explicatives i correspondències amb altres classificacions dʼocupacions internacionals i estatals
(CIUO-2008 i CNO-2011, respectivament).
Resultats publicats:
Decret 27/2012, de 6 de març, pel qual s'aprova la Classificació catalana d'ocupacions 2011 (CCO2011)

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=48
5946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=60161
3&language=ca_ES

Classificació catalana dʼocupacions 2011 (CCO-2011) (Internet)
http://www.idescat.cat/Classif/?TC=4&V0=2&V1=111

Classificació catalana dʼocupacions 2011 (CCO-2011). Adaptació de la CNO-2011 (publicació
impresa i Internet)
http://www.idescat.cat/cataleg/?tc=c&idp=141

Observacions:
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CLASSIFICACIÓ CATALANA D'EDUCACIÓ
Codi: 22 02 05

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Termcat

Ressenya de l'actuació:
Completar les tasques vinculades al grup de treball estatal sobre l'actualització de les classiﬁcacions
d'educació vigents d'àmbit internacional (Classiﬁcació internacional normalitzada d'educació 1997,
CINE-1997) i estatal (Classiﬁcació nacional d'educació 2000, CNED-2000), i inici dels treballs
d'elaboració de la nova Classiﬁcació catalana d'educació 2012 (CCED-2012).
Origen de la informació: Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet
Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats: -

Disponibilitat dels resultats sintètics: Cost directe estimat: 15.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES OFICIALS
Objectiu de l'activitat: perfeccionament dels criteris d'homogeneïtat tècnica de l'estadística oﬁcial catalana.
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CLASSIFICACIÓ CATALANA D'EDUCACIÓ
Codi: 22 02 05
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Sʼhan completat les tasques vinculades al grup de treball estatal sobre l'actualització de la
classificació d'educació vigent (Classificació nacional dʼeducació 2000, CNED-2000) i sʼhan iniciat els
treballs dʼelaboració de la Classificació catalana d'educació 2014 (CCED-2014).
Resultats publicats:
Borrador de la estructura de la nueva Clasificación Nacional de Educación (CNED)
Aspectos generales de la nueva Clasificación Nacional de Educación (CNED)
Comentarios del grupo de trabajo estatal al primer borrador de la nueva Clasificación Nacional de
Educación (CNED)
Observacions:
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ADAPTACIÓ D'ALTRES CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES
Codi: 22 02 06

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Termcat, Departament de Salut

Ressenya de l'actuació:
Tasques d'adaptació catalana de classiﬁcacions estadístiques sectorials d'interès en els àmbits del
comerç amb l'estranger, Nomenclatura combinada (NC), amb les seves correspondències, de
l'estadística sobre la producció industrial, Classiﬁcació estadística de productes industrials
(PRODCOM), o de sanitat, Classiﬁcació internacional de malalties (CIM).
Origen de la informació: Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats: -

Disponibilitat dels resultats sintètics: Cost directe estimat: 12.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES OFICIALS
Objectiu de l'activitat: perfeccionament dels criteris d'homogeneïtat tècnica de l'estadística oﬁcial catalana.
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ADAPTACIÓ D'ALTRES CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES
Codi: 22 02 06
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Sʼhan portat a terme les tasques dʼadaptació catalana de classificacions estadístiques sectorials en
els àmbits del comerç amb lʼestranger (Nomenclatura combinada, NC), amb totes les seves
correspondències, i de lʼestadística sobre la producció industrial (Classificació estadística de
productes industrials, PRODCOM).
Resultats publicats:
Adaptació catalana de la Nomenclatura combinada 2012. NC 2012 (Internet)
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=4&V0=3&V1=110

Adaptació catalana de la Classificació de lʼEnquesta industrial de productes 2011. PRODCOM-EIP
2011 (Internet)
http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=4&V0=3&V1=112

Classificació Internacional de malalties revisió 10. CIM-10 (Internet)
http://www.idescat.cat/cat/idescat/classif/cim10.html

Observacions:
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CODIFICACIÓ AUTOMÀTICA
Codi: 22 02 08

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Manteniment i adequació de la base de dades i de les aplicacions de varianters a les codiﬁcacions
vigents (ocupació, activitat econòmica, municipis, nacionalitat i província) per tal de facilitar la
codiﬁcació automàtica de les respostes en literal obert de les diferents operacions estadístiques.
L'actuació inclou els treballs de codiﬁcació de rebutjos dels literals provinents dels Censos de
població 2011 de les variables activitat econòmica i ocupació.
Origen de la informació: Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: -

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats: -

Disponibilitat dels resultats sintètics: Cost directe estimat: 12.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES OFICIALS
Objectiu de l'activitat: perfeccionament dels criteris d'homogeneïtat tècnica de l'estadística oﬁcial catalana.
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CODIFICACIÓ AUTOMÀTICA
Codi: 22 02 08
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Sʼhan completat el treballs dʼadaptació dels literals dʼocupació que sʼincorporen a la base de dades
del sistema de codificació automàtica dʼacord amb la Classificació catalana dʼocupacions 2011
(CCO-2011), i sʼhan actualitzat els varianters segons les codificacions vigents sobre municipis,
nacionalitat i província.
També sʼha dut a terme la codificació de rebutjos dels literals provinents del Censos de població
2011 de les variables ocupació, municipis i activitat econòmica.
Resultats publicats:
Observacions:
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REGISTRE DE FITXERS ESTADÍSTICS
Codi: 22 03 01

Tipus d'actuació: en desenvolupament
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Agència Catalana de Protecció de Dades
Ressenya de l'actuació:
Gestió del Registre de ﬁtxers estadístics, d'acord amb l'establert pel Decret 143/2010, de 19
d'octubre, del Registre de ﬁtxers estadístics i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic,
a l'efecte d'informar sobre la disponibilitat, la creació i la cessió de ﬁtxers amb ﬁnalitats estadístiques
per part d'organismes integrats en el Sistema estadístic de Catalunya. L'actuació també inclou
l'actualització anual de les seves dades, la implementació de mecanismes per vetllar pel compliment
del secret estadístic i l'adequació a la normativa subsidiària sobre la protecció de dades personals.
Origen de la informació: Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats: -

Disponibilitat dels resultats sintètics: Cost directe estimat: 65.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: CONTROL DE LA REVELACIÓ ESTADÍSTICA
Objectiu de l'activitat: perfeccionament dels mètodes i els productes de les noves modalitats de control de la revelació
estadística per a garantir l'accés segur a les dades conﬁdencials, així com el control permanent dels ﬁtxers estadístics que
gestionen les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya.
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REGISTRE DE FITXERS ESTADÍSTICS
Codi: 22 03 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Al llarg de l'any 2012 sʼha completat el desenvolupament del programari d'inscripció de fitxers i de
gestió d'inscripcions. Sʼhan fet públics els formularis dʼinscripció al DOGC i s'ha procedit a la
inscripció de 44 fitxers (34 de l'Idescat, 5 del Departament d'Empresa i Ocupació, 1 del Departanebt
d'Interior i 4 del Departanebt d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural), a partir
dels quals sʼhan enllestit les pàgines del lloc web de lʼIdescat per donar publicitat als fitxers inscrits
en el Registre i sʼhan tramès els informes preceptius anuals a lʼAutoritat Catalana de Protecció de
Dades i al Parlament de Catalunya.
Resultats publicats:
Resolució ECO/1135/2012, de 4 de juny, d'aprovació de formularis d'inscripció o baixa de fitxers
estadístics i de cessions de fitxers estadístics al Registre de fitxers estadístics i de les cessions de
dades sotmeses a secret estadístic
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/template.PAGE/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a
0/?javax.portlet.tpst=0cabbdc23d3d48ca42a538bab0c0e1a0&javax.portlet.prp_0cabbdc23d3d48ca42a538bab0
c0e1a0=action%3Dfitxa%26documentId%3D610308%26mode%3Dsingle%26searchId%3D1496768%26langua
ge%3Dca_ES%26languageFitxa%3Dca_ES&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portl
et.endCacheTok=com.vignette.cachetoken

Butlletí oficial del Parlament de Catalunya. Documentació tramesa al Parlament en compliment de
lleis i altres normes. Informe sobre el Registre de fitxers estadístics
http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b054.pdf#page=72

Observacions:
Lʼadreça http://www.idescat.cat/cat/idescat/sistemaestadistic/rfe facilita una descripció sintètica dels
fitxers inscrits en el Registre que comprèn la finalitat principal del fitxer, la població a la qual fan
referència les microdades, els registres individuals que conté el fitxer, lʼabast de les observacions i el
canal emprat en la recollida de les microdades.
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FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL EN ESTADÍSTICA
Codi: 22 04 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: universitats catalanes, organismes especialitzats, Escola
d'Administració Pública de Catalunya, Departament de Governació i Relacions Institucionals
Ressenya de l'actuació:
Organització de cursos, seminaris i sessions tècniques a càrrec de l'Idescat o amb la col·laboració
d'universitats i altres organismes especialitzats sobre la normativa, els mètodes estadístics i
programari orientat a la producció i difusió estadística per tal de facilitar el reciclatge i el
perfeccionament professional del personal estadístic o bé la divulgació de fonts per als usuaris
d'informació estadística.
Origen de la informació: Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats: -

Disponibilitat dels resultats sintètics: Cost directe estimat: 42.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: FORMACIÓ EN MÈTODES I PROCEDIMENTS ESTADÍSTICS
Objectiu de l'activitat: programació i execució d'accions formatives o divulgatives adreçades al personal tècnic
especialitzat al servei de l'estadística oﬁcial i als usuaris d'informació estadística.
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FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL EN ESTADÍSTICA
Codi: 22 04 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
L'Institut d'Estadística de Catalunya ha continuat desplegant o promovent diferents activitats durant
l'any 2012 envers el perfeccionament professional del personal estadístic i els usuaris d'informació
estadística, amb un volum de 3.698 assistents-hora, distribuït en un 35,9% corresponent a personal
de l'Idescat i un 64,1% a personal extern.
Des del punt de vista operatiu, el programa ha inclòs múltiples modalitats per tal d'atendre diferents
àmbits temàtics i tipus de destinataris, de manera que l'oferta d'activitats ha comprès l'organització
pròpia de seminaris o en col·laboració amb lʼEscola dʼAdministració Pública de Catalunya, la
celebració de sessions tècniques per socialitzar projectes o bones pràctiques en l'àmbit estadístic,
així com la concertació de visites col·lectives d'alumnes d'ensenyaments universitaris i de secundària
a la seu de l'Idescat per donar-los a conèixer les activitats, els productes i els serveis del mateix
Institut.
Resultats publicats:
Memòria de lʼInstitut d'Estadística de Catalunya 2012 (Internet)
http://www.idescat.cat/cat/idescat/organisme/memoria.html

Observacions:
El conjunt de les accions formatives 2012 es pot consultar a:
http://www.idescat.cat/formacio/?dt=2012&x=8&y=8
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COOPERACIÓ EDUCATIVA EN ESTADÍSTICA
Codi: 22 04 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: universitats catalanes, organismes especialitzats
Ressenya de l'actuació:
Concertació d'accions formatives amb els ensenyaments universitaris aﬁns i centres de secundària
mitjançant estades en pràctiques d'alumnes universitaris a la seu de l'Idescat i l'organització de
visites col·lectives per tal de conèixer els seus productes, activitats i serveis en l'àmbit de l'estadística
oﬁcial.
Origen de la informació: Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats: -

Disponibilitat dels resultats sintètics: -

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: FORMACIÓ EN MÈTODES I PROCEDIMENTS ESTADÍSTICS
Objectiu de l'activitat: programació i execució d'accions formatives o divulgatives adreçades al personal tècnic
especialitzat al servei de l'estadística oﬁcial i als usuaris d'informació estadística.
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COOPERACIÓ EDUCATIVA EN ESTADÍSTICA
Codi: 22 04 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
La cooperació educativa amb ensenyaments universitaris afins durant l'any 2012 ha suposat un total
de 1.520 hores en forma d'estades en pràctiques tutelades per personal de l'Idescat, a través dels
acords bilaterals que possibiliten aquestes accions. Enguany sʼhan actualitzat els convenis marc de
cooperació educativa, dʼacord amb la nova normativa estatal que regula les pràctiques acadèmiques
externes, amb la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de
Barcelona, el Grau dʼEstadística de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Facultat dʼEconomia i
Empresa de la Universitat de Barcelona i la Fundació Universitat Pompeu Fabra.
-Conveni específic de cooperació educativa amb la Universitat Pompeu Fabra per a la realització de
pràctiques dʼun alumne dels estudis de ciències del treball, a l'entorn de l'estadística catalana sobre
l'audiovisual (02.05.12)
-Conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya per a una alumna de la llicenciatura en ciències
i tècniques estadístiques, per tal de donar suport als mètodes de control de la revelació estadística
(05.06.12 i 27.09.12)
-Conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya per a un alumne del Màster en estadística i
investigació operativa, per tal de treballar a lʼentorn de l'Enquesta d'ús del temps (11.10.12)
-Addenda al conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona de 23.01.07 per a la realització de
pràctiques dels alumnes del postgrau de Correcció i Qualitat Lingüística a la seu de lʼIdescat
(09.02.12)
-Conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització de pràctiques dʼun alumne
del Màster en tecnologies de la informació geogràfica, per donar suport a lʼentorn de la geoinformació
estadística (30.05.12)
-Conveni marc amb la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de
Barcelona (19.09.12) i conveni específic de cooperació educativa per un alumne de la llicenciatura de
ciències politiques i sociologia per treballar a lʼentorn de lʼestadística social (20.09.12)
Resultats publicats:
Memòria de lʼInstitut d'Estadística de Catalunya 2012 (Internet)
http://www.idescat.cat/cat/idescat/organisme/memoria.html

Observacions:
El conjunt dels acords de cooperació educativa vigents el 2012 es pot consultar a
http://www.idescat.cat/cat/idescat/formaciorecerca/formacio/convenis.html
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PERFECCIONAMENT DE MÈTODES DE FUSIÓ DE DADES I D'ESTIMACIÓ D'ÀREES
PETITES
Codi: 22 05 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: centres de recerca, universitats catalanes, organismes especialitzats
Ressenya de l'actuació:
Perfeccionament de les tècniques d'integració de dades d'enquestes i/o administratives i d'estimació
de petites àrees en l'àmbit de l'estadística oﬁcial catalana, d'acord amb els programes de cooperació
amb la comunitat cientíﬁca i amb l'objectiu de minimitzar la càrrega que suporten les unitats
informants. Com a resultats al llarg de l'any 2012, es preveu aprofundir en els diferents mètodes de
fusió de dades per aplicar en dades provinents de registres administratius i d'enquestes i en
l'aplicació de diferents mètodes de càlcul en l'estimació d'errors associats a estimadors compostos.
Així mateix, s'elaborarà un projecte tècnic per tal d'articular un sistema d'indicadors territorialitzat a
escala inframunicipal sobre diferents àmbits a partir d'informació disponible i utilitzant, si escau,
tècniques d'estimació d'àrees petites.
Origen de la informació: Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: document multicopiat
Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats: -

Disponibilitat dels resultats sintètics: Cost directe estimat: 59.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: INNOVACIONS METODOLÒGIQUES EN L'ESTADÍSTICA OFICIAL
Objectiu de l'activitat: impuls dels avenços metodològics, procedimentals i instrumentals que procurin la màxima qualitat i
eﬁcàcia en la producció i la difusió de resultats estadístics.
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PERFECCIONAMENT DE MÈTODES DE FUSIÓ DE DADES I D'ESTIMACIÓ D'ÀREES
PETITES

Codi: 22 05 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Pel que fa als mètodes de fusió de dades, durant l'anualitat 2012 el programa de treball conjunt entre
l'Idescat i el Laboratori de Modelització i Anàlisi de la Informació de la Universitat Politècnica de
Catalunya sʼha centrat en lʼelaboració dʼun compendi metodològic sobre els processos de fusió de
dades basats en les experiències dels treballs en lʼestadística regional dels darrers anys, i la
impartició dʼun seminari sobre fusió de dades amb la integració dʼenquestes socials i laborals.
Lʼactuació també inclou lʼactualització de les tècniques dʼacarament de registres (record linkage), les
quals sʼhan aplicat en registres administratius de població afiliada i població sanitària, amb
lʼassessorament del Departament dʼintegració, qualitat i recerca de lʼInstitut dʼEstadística dʼItàlia.
Quant als mètodes dʼestimació de petites àrees, el programa de treball entre lʼIdescat i lʼequip
investigador de la Universitat Pompeu Fabra ha consistit en lʼestimació dʼun índex dʼactivitat TIC a
nivell de petita àrea (comarques catalanes) a partir de lʼEnquesta territorial TIC a les llars, mitjançant
un model factorial jeràrquic de dos nivells. Aquest índex dʼactivitat TIC es va calcular per als anys
2008 i 2010.
Resultats publicats:
Seminar on Record Linkage. ISTAT

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/b3195.pdf

Seminar on data integration: data fusion. UPC-UdG

hthttp://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/b3196.pdf

Albert Satorra i Eva Ventura (UPF) i Cristina Rovira, Maribel García i Marcos Pardal (Idescat):
“Multivariate approach to small area estimation: towards an area-level index of TIC ”. XXXIII
Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. SEIO abril 2012
http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/b3420.pdf

Observacions:
Els resultats estan disponibles a comanda. En el moment de redactar aquest informe està en fase
d'elaboració el compendi metodològic esmentat sobre els processos de fusió de dades.
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MÈTODES DE CONTROL DE LA REVELACIÓ ESTADÍSTICA
Codi: 22 05 03

Tipus d'actuació: en desenvolupament
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: universitats catalanes, organismes especialitzats
Ressenya de l'actuació:
Perfeccionament d'un sistema automatitzat de procediments estadístics i computacionals orientats a
la preservació del secret estadístic en la difusió de microdades (registres individuals) i macrodades
(dades tabulades), així com actualitzar el conjunt de criteris tècnics i operatius que els sigui
d'aplicació.
Origen de la informació: Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: document multicopiat
Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats: -

Disponibilitat dels resultats sintètics: Cost directe estimat: 35.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: CONTROL DE LA REVELACIÓ ESTADÍSTICA
Objectiu de l'activitat: perfeccionament dels mètodes i els productes de les noves modalitats de control de la revelació
estadística per a garantir l'accés segur a les dades conﬁdencials, així com el control permanent dels ﬁtxers estadístics que
gestionen les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya.
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MÈTODES DE CONTROL DE LA REVELACIÓ ESTADÍSTICA
Codi: 22 05 03
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Al llarg de lʼany 2012 lʼIdescat ha avançat en el perfeccionament del seus procediments estadístics
per tal de generar fitxers segurs de microdades confidencials per a investigadors i centres de recerca
en el marc establert pel Decret 143/2010, de 19 d'octubre, del Registre de fitxers estadístics i de les
cessions de dades sotmeses a secret estadístic. En aquest sentit, sʼhan atès 13 sol·licituds
dʼinvestigadors/instituts dʼinvestigació, relatives al Cens de població i habitatge 2001, lʼEnquesta de
consum i pràctiques culturals 2006, lʼEnquesta demogràfica 2007, lʼEnquesta de qualitat de vida en el
treball 2006-2011, lʼEnquesta dʼusos lingüístics 2008, lʼEstadística de variacions residencials 20012011, lʼEnquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2011 i lʼEnquesta de lʼús del temps
2010-2011. Dʼaltra banda, sʼha aprofundit en els procediments amb vista a implementar, de forma
automatitzada, regles dʼidentificació de cel·les no segures en macrodades o dades tabulades.
Resultats publicats:
Memòria de lʼInstitut d'Estadística de Catalunya 2012 (Internet)
http://www.idescat.cat/cat/idescat/organisme/memoria.html

Observacions:
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IDENTIFICADORS TERRITORIALS DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Codi: 22 06 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Actualització i manteniment del seccionat de la ciutat de Barcelona en compliment de la Llei orgànica
5/1985 sobre règim electoral, fent un sistema de referenciació geogràﬁca que incorpori diferents
convertidors. Manteniment de les diferents divisions estadístiques de la ciutat.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa
Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: les pròpies divisions territorials: districtes, Zones estadístiques
grans, Barris, Àrees Estadístiques Bàsiques, Zones de recerca, Seccions censals
Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: secció censal
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata
Cost directe estimat: 12.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: IDENTIFICADORS TERRITORIALS DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Objectiu de l'activitat: actualització i manteniment de les seccions de la ciutat de Barcelona en compliment de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

PAAE 2012529

IDENTIFICADORS TERRITORIALS DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Codi: 22 06 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Manteniment i actualització de les codificacions del sistema d'informació geogràfica. Difusió de la
informació sobre les divisions territorials de Barcelona, d'utilitat per a tots aquells que treballen amb
les estadístiques.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: districtes, barris, àrees estadístiques bàsiques i seccions censals
Resultats publicats:
Divisió territorial de Barcelona (Internet)

http://www.bcn.es/estadistica/catala/terri/index.htm

Observacions:
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REGISTRE DE POBLACIÓ DE CATALUNYA
Codi: 23 01 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Manteniment, explotació i custòdia d'un registre nominal amb les dades actualitzades de caràcter
obligatori dels veïns inscrits en els padrons municipals d'habitants de tots els ajuntaments de
Catalunya. Els òrgans de la Generalitat poden utilitzar aquest registre exclusivament per a afers en
els quals la residència o el domicili siguin dades rellevants. Aquestes dades poden ser utilitzades,
també, per extreure'n mostres per a actuacions estadístiques oﬁcials. S'exploten també els noms i
cognoms de la població per tal d'elaborar un rànquing de freqüències segons el sexe i l'àmbit
territorial, així com la informació temporal i històrica dels noms i per nacionalitats de la població. Es
procedirà a l'encreuament amb altres ﬁtxers poblacionals de diferent procedència per tal d'avaluar el
seu nivell d'exhaustivitat i cobertura.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: sexe, edat, lloc de residència, lloc de naixement i nacionalitat
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: suport informàtic sota demanda autoritzada
Nivell de desagregació territorial: inframunicipal
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n i 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 13.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: REGISTRE DE POBLACIÓ DE CATALUNYA
Objectiu de l'activitat: manteniment, explotació i custòdia d'un registre administratiu on hi ha les dades actualitzades de
caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons municipals d'habitants de tots els ajuntaments de Catalunya.
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REGISTRE DE POBLACIÓ DE CATALUNYA
Codi: 23 01 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
A l'Institut d'Estadística de Catalunya li correspon posar en marxa, mantenir, explotar i custodiar el
Registre de població de Catalunya, en els termes que estableix la Llei 23/1998, de 30 de desembre,
d'estadística de Catalunya.
Referència temporal de les dades: trimestral: 1 gener /abril/juliol/octubre del 2011
Desagregació territorial: registre individualitzat per persona
Resultats publicats:
Observacions:
Les dades individuals i derivades del Registre de població de Catalunya no es publiquen. Les
peticions que es puguin fer en relació amb lʼesmentat registre sʼhan de fer dʼacord amb les finalitats
previstes per la Llei dʼestadística de Catalunya, i mitjançant una sol·licitud a lʼIdescat.
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DIRECTORI D'HABITATGES PRINCIPALS
Codi: 23 02 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Actualització de la relació d'habitatges familiars principals i la seva distribució territorial, segons
l'adreça postal, a partir de l'explotació del registre de població de Catalunya.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: adreça postal
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: suport informàtic

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: 1 de gener del 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: DIRECTORI D'HABITATGES
Objectiu de l'activitat: relació del nombre i la distribució territorial dels habitatges de Catalunya segons l'adreça postal.
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DIRECTORI D'HABITATGES PRINCIPALS
Codi: 23 02 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
A partir del Registre de població de Catalunya s'ha elaborat, mitjançant el tractament de l'adreça
postal i altres característiques demogràfiques de les persones, un directori d'habitatges principals de
Catalunya a 1 de gener del 2012.
Referència temporal de les dades: gener del 2012
Desagregació territorial: registre individualitzat per habitatge principal
Resultats publicats:
Observacions:
Les dades individuals i derivades del Registre de població de Catalunya no es publiquen. Les
peticions que es puguin fer en relació amb lʼesmentat registre sʼhan de fer dʼacord amb les finalitats
previstes per la Llei dʼestadística de Catalunya, i mitjançant una sol·licitud a lʼIdescat. La informació
de les aproximacions postals del Registre de població a 1 de gener del 2012, han estat
georeferenciades.
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DIRECTORI D'EMPRESES I ESTABLIMENTS
Codi: 23 03 01

Tipus d'actuació: en desenvolupament
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística, Ministeri de Foment, departaments de la
Generalitat de Catalunya, Ministeri d'Economia i Hisenda, cambres de Comerç de Catalunya
Ressenya de l'actuació:
Actualització i explotació especíﬁca per a Catalunya de marcs d'enquestes i d'arxius de
l'Administració estatal i de la Generalitat per tal d'obtenir directoris ﬁables sobre les empreses i els
establiments amb activitat econòmica a Catalunya.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: empresa i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: raó social, indicadors de dimensió i domicili
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: sota demanda

Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 28.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: DIRECTORI D'EMPRESES I ESTABLIMENTS
Objectiu de l'activitat: coneixement de les empreses i els establiments amb activitat econòmica a Catalunya amb l'objectiu
de generar mostres d'empreses i establiments o recerques d'interès per al coneixement de l'economia de Catalunya.
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DIRECTORI D'EMPRESES I ESTABLIMENTS
Codi: 23 03 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Es tracta dʼinformació de caràcter intern disponible en bases de dades Oracle i que de moment no es
publica.
Referència temporal de les dades: 1 de gener del 2012
Desagregació territorial: municipal
Resultats publicats:
Observacions:
Es pot demanar informació mitjançant una sol·licitud a l'Idescat
http://www.idescat.cat/cat/idescat/serveis/demandes/
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ESTADÍSTICA D'EMPRESES I ESTABLIMENTS
Codi: 23 03 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Estimació del nombre d'empreses i establiments amb activitat a Catalunya, així com de la seva
distribució segons diversos criteris (sectorial, per grandària, per condició jurídica, etc.) a partir del
Directori central d'empreses (DIRCE) d'àmbit estatal.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'establiments i empreses per sector d'activitat
econòmica, segons naturalesa jurídica i dimensió de l'empresa
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: DIRECTORI D'EMPRESES I ESTABLIMENTS
Objectiu de l'activitat: coneixement de les empreses i els establiments amb activitat econòmica a Catalunya amb l'objectiu
de generar mostres d'empreses i establiments o recerques d'interès per al coneixement de l'economia de Catalunya.
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ESTADÍSTICA D'EMPRESES I ESTABLIMENTS
Codi: 23 03 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Sʼofereix el recompte del nombre d'empreses amb activitat econòmica a Catalunya, entenent per tals
les empreses amb algun establiment a Catalunya. També sʼinforma del nombre d'empreses amb seu
a Catalunya, així com del nombre d'establiments localitzats a Catalunya.
Per a cadascun dels col·lectius dʼempreses es presenten quatre taules: dues amb una sectorització
agregada (38 sectors) i dues amb una de més detallada (252 branques). Cada sectorització
s'encreua al seu torn amb el nombre d'assalariats (6 intervals) de l'empresa en la primera taula i amb
la condició jurídica (4 modalitats), en la segona. Pel que fa als establiments, es tabulen també
segons les dues sectoritzacions esmentades, però encreuades només amb el nombre d'assalariats
de l'establiment.
Referència temporal de les dades: 1 de gener del 2012
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Empreses i establiments (Internet)

http://www.idescat.cat/cat/economia/empreses/

Observacions:
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DIRECTORI DE MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL VOLUNTÀRIA
Codi: 23 03 03

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
La informació per a l'elaboració d'aquest directori es basa en els comptes consolidats de les
mutualitats de previsió social. Hi ha l'obligatorietat d'inscriure al registre tant les mutualitats de nova
creació com les modiﬁcacions de les ja existents.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: actius, socis, quotes, ingressos, despeses, provisions per
comarques, prestacions, nombre d'entitats, inversors i reassegurança.
Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: DIRECTORI D'EMPRESES I ESTABLIMENTS
Objectiu de l'activitat: coneixement de les empreses i els establiments amb activitat econòmica a Catalunya amb l'objectiu
de generar mostres d'empreses i establiments o recerques d'interès per al coneixement de l'economia de Catalunya.
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DIRECTORI DE MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL VOLUNTÀRIA
Codi: 23 03 03
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades que es difonen consisteixen en la relació de mutualitats de previsió social i les principals
variables representatives (directori), així com també lʼavançament de dades comptables i
estadístiques detallades referides a lʼany 2011.
Referència temporal de les dades: exercici 2012
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Directori de mutualitats de previsió social voluntària (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/economia/Documents/Arxius/Assegurances_Control/Llistat%20alfabetic%20de%
20MPS.pdf

Avançament dades estadístico i comptables de les mutualitats de previsió social catalanes 2011
(Internet)
http://www20.gencat.cat/docs/economia/70_Assegurances_Control/articles/Avançament%20dades%20any%20
2011.pdf

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Directori de mutualitats de previsió social voluntària

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi1622050313.pdf

Avançament dades estadístico i comptables de les mutualitats de previsió social catalanes 2011
http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi16222011av.pdf

Observacions:
Les dades del directori estan actualitzades a 5 de març del 2013. Lʼavançament de dades
corresponent al 2011 es fa prenent com a base les 20 primeres mutualitats i prenent com a
referència les dades corresponents al tancament del quart trimestre del 2011.
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GEOREFERENCIACIÓ DEL SECCIONAT MUNICIPAL
Codi: 24 01 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut Cartogràﬁc de Catalunya
Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya, Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:
Recopilació de la informació cartogràﬁca i georeferenciació anual de les modiﬁcacions
inframunicipals (districtes i seccions) dels municipis de Catalunya.
Origen de la informació: Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: Organismes difusors: Institut Cartogràﬁc de Catalunya i Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: suport informàtic

Nivell de desagregació territorial: secció censal
Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: SISTEMES DE GEOREFERENCIACIÓ
Objectiu de l'activitat: articulació d'un sistema de referenciació geogràﬁca que contingui l'estadística territorial al més
desagregada possible i segmentada per àmbits sectorials, juntament amb els mecanismes continus d'actualització dels
referents cartogràﬁcs.
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GEOREFERENCIACIÓ DEL SECCIONAT MUNICIPAL
Codi: 24 01 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Sʼha actualitzat el seccionat digital de Catalunya de lʼany 2011 d'acord amb el conveni anual de
col·laboració amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya.
Referència temporal de les dades: 1 de gener del 2011, data de referència del Padró continu de
població i sobre la qual es difonen dades de població per seccions censals.
Resultats publicats:
Observacions:
La informació digitalitzada final dels límits de totes les seccions censals de Catalunya de lʼany 2011,
en format compatible amb sistema dʼinformació geogràfic, es pot sol·licitar a lʼIdescat per mitjà del
Sistema d'Atenció de Demandes
http://demandes.idescat.cat/serviceweb/consultans_cat.jsp
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EL WEB DE L'IDESCAT
Codi: 25 01 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Manteniment, actualització i ampliació del web de l'Idescat per facilitar la difusió dels resultats
estadístics i l'accés a la informació derivada de l'execució dels programes anuals d'actuació
estadística. Durant el 2012 s'iniciaran tres nous projectes en relació amb el web: el desenvolupament
d'una aplicació per difondre les actuacions i resultats dels programes estadístics anuals, la
implementació i integració de mapes i gràﬁcs, així com l'estudi i implementació d'una eina de portal
per crear el Portal de l'estadística de Catalunya.
Origen de la informació: Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats: -

Disponibilitat dels resultats sintètics: Cost directe estimat: 280.700 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: PORTAL DE L'ESTADÍSTICA OFICIAL DE CATALUNYA
Objectiu de l'activitat: manteniment, actualització i ampliació de serveis del web de l'Idescat per a facilitar l'accés al
conjunt de la informació derivada dels programes anuals d'actuació estadística.
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EL WEB DE L'IDESCAT
Codi: 25 01 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
El web de l'Idescat és el seu mitjà de difusió principal i està estructurat per abastir tant una cerca
temàtica com per territori, complementada amb productes de síntesi que presenten la informació
bàsica de Catalunya i els indicadors principals d'àmbit municipal. Durant el 2012 s'ha realitzat el
desenvolupament d'una aplicació per difondre les actuacions i resultats dels programes estadístics
anuals, s'ha iniciat la primera fase del projecte d'implementació i integració de mapes i gràfics, així
com l'estudi d'una eina de portal per crear el Portal de l'estadística de Catalunya.
Referència temporal de les dades: anys diversos
Desagregació territorial: Catalunya, comarcal, municipal
Resultats publicats:
Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya
http://www.idescat.cat/

Observacions:
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EL WEB EDUCATIU
Codi: 25 02 01

Tipus d'actuació: nova
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Actualització i difusió del web aprenestadistica adreçat a la comunitat educativa de secundària, i
disseny i implementació de l'ampliació del web a l'etapa educativa de primària, amb l'objectiu
d'augmentar la cultura estadística en l'àmbit de l'ensenyament, facilitant recursos didàctics i
educatius per fer-la més accessible a aquest sector de la població.
Origen de la informació: Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats: -

Disponibilitat dels resultats sintètics: Cost directe estimat: 121.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: WEB EDUCATIU
Objectiu de l'activitat: augmentar la cultura estadística en l'àmbit de l'ensenyament, facilitant recursos didàctics i educatius
per a fer-la més accessible a aquest sector de la població.
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EL WEB EDUCATIU
Codi: 25 02 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
El web aprenestadistica.gencat.cat ofereix recursos educatius curriculars per fer lʼestadística més
accessible i interessant per als estudiants dʼensenyament secundari reglat. Està estructurat en 25
activitats classificades en 5 apartats temàtics (serveis, demografia, societat, economia i medi
ambient), i les xifres emprades són dades reals de lʼestadística oficial que sʼactualitzen a mesura que
ho fa el web de lʼIdescat. Durant el 2012 sʼhan finalitzat les tasques per elaborar el web dirigit als
estudiants de primària, i resta pendent la prova pilot que s'ha de desenvolupar en el primer semestre
de lʼany 2013.
Resultats publicats:
Web educatiu (aprèn estadística)
http://aprenestadistica.gencat.cat/

Observacions:
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BIBLIOTECA DE L'IDESCAT
Codi: 25 03 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Recopilació, conservació, emmagatzematge i difusió de l'estadística oﬁcial de Catalunya, així com de
la documentació estadística de caràcter estatal i de la Unió Europea. Els serveis de la biblioteca
inclouen l'atenció dels usuaris presencials, l'atenció d'informació telefònica i l'accés al web de
l'Idescat, així com del seu catàleg informatitzat. L'any 2012 es continuarà amb l'articulació d'un
sistema d'informació que enllaci la informació de les ﬁtxes dels programes anuals d'actuacions i els
documents digitals on es difonen els resultats.
Origen de la informació: Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: Periodicitat: -

Variables principals a investigar: Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet i biblioteca de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats: -

Disponibilitat dels resultats sintètics: Cost directe estimat: 205.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: BIBLIOTECA DE L'ESTADÍSTICA OFICIAL
Objectiu de l'activitat: garantir l'accés universal i gratuït a la informació estadística.
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BIBLIOTECA DE L'IDESCAT
Codi: 25 03 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Biblioteca de caràcter públic especialitzada en estadística i dipositària de l'estadística oficial de
Catalunya. El seu fons documental (162.000 volums) inclou una selecció d'estadístiques d'àmbit
estatal, d'Eurostat i d'altres institucions i organismes rellevants. L'any 2012 sʼha continuat amb
l'articulació d'un sistema d'informació que enllaci la informació de les fitxes dels programes anuals
d'actuacions i els documents digitals on es difonen els resultats, i sʼhan iniciat les tasques per al
canvi de programari del fons de la biblioteca.
Resultats publicats:
Biblioteca de lʼInstitut dʼEstadística de Catalunya
http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca

Observacions:
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ANUARI ESTADÍSTIC DE CATALUNYA
Codi: 26 01 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
L'Anuari estadístic de Catalunya reuneix, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris,
la informació estadística més rellevant produïda per diferents organismes. La diversitat de temes i les
diferents referències temporals i territorials de la informació requereixen un procés de sistematització
i ordenació de les dades recopilades en un esquema estable que en permeti la comparabilitat i la
correcta interpretació. L'anuari està contínuament actualitzat i accessible des del web de l'Idescat, en
tres idiomes: català, castellà i anglès.
Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció
de document estadístic
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: multitemàtiques
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: anys diversos
Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata
Cost directe estimat: 128.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ANUARI ESTADÍSTIC DE CATALUNYA
Objectiu de l'activitat: recopilació sistematitzada i seriada de la informació estadística bàsica de Catalunya, de caràcter
anual, segons els diversos nivells territorials, i de la comparativa amb Espanya.
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ANUARI ESTADÍSTIC DE CATALUNYA
Codi: 26 01 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
LʼAnuari estadístic de Catalunya sʼadapta plenament a lʼentorn digital per transformar-se en un servei
web, on la cerca dʼinformació és més còmoda i pot arribar a tothom. Les dades sʼactualitzen
constantment i es poden consultar les dades dʼanys anteriors.
Referència temporal de les dades: anys diversos
Desagregació territorial: Catalunya i comarques
Resultats publicats:
Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/anuari

Observacions:
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SISTEMA D'INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA
Codi: 26 02 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Aquesta actuació comprèn dos treballs diferents. El primer correspon al seguiment individualitzat de
diferents indicadors elaborats per l'Institut d'Estadística de Catalunya o per altres organismes, per tal
de conèixer l'evolució conjuntural de l'economia catalana. Cada indicador inclou una comparativa
amb Espanya. El segon correspon a la redacció d'informes sobre els indicadors econòmics de
producció pròpia de l'Idescat i la seva comparativa amb Espanya.
Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: comptabilitat trimestral, indústria, construcció, serveis, consum,
inversió, mercat de treball, preus i salaris, sector exterior, empreses.
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: anys diversos
Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata
Cost directe estimat: 64.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: SISTEMA D'INDICADORS ECONÒMICS
Objectiu de l'activitat: manteniment d'un sistema d'indicadors de la conjuntura i l'estructura econòmica de Catalunya que
permeti conèixer-ne l'evolució i el grau de competitivitat i internacionalització.
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SISTEMA D'INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA
Codi: 26 02 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Recull els principals indicadors econòmics de Catalunya de caràcter conjuntural; s'hi han inclòs els
més representatius elaborats tant per l'Idescat com per altres organismes oficials. Alguns d'aquests
indicadors, com ara el PIB, l'IPRI i d'altres, són objecte també d'un informe específic, del qual es
presenta el darrer disponible, on es fa una anàlisi més aprofundida de l'indicador. La informació
s'estructura en els apartats següents: comptabilitat, indústria, construcció, serveis, consum, inversió,
mercat de treball, preus i salaris, moviment turístic, sector exterior i empreses. Les dades
s'actualitzen periòdicament segons el calendari de la seva producció.
Referència temporal de les dades: anys diversos
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Indicadors de conjuntura econòmica (Internet)
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=1

Informes de conjuntura econòmica (Internet)

http://www.idescat.cat/cat/economia/conjuntura/informes.html

Observacions:
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SISTEMA D'INDICADORS D'ESTRUCTURA ECONÒMICA
Codi: 26 02 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Actualització d'un sistema d'indicadors de l'estructura econòmica de Catalunya, que permet conèixer
el seu grau de competitivitat i d'internacionalització, amb especial èmfasi en els indicadors relatius a
aspectes de la nova economia.
Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció
de document estadístic
Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: comptabilitat trimestral, indústria, construcció, serveis, consum,
inversió, mercat de treball, preus i salaris, turisme, sector exterior, empreses.
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: anys diversos
Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata
Cost directe estimat: 46.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: SISTEMA D'INDICADORS ECONÒMICS
Objectiu de l'activitat: manteniment d'un sistema d'indicadors de la conjuntura i l'estructura econòmica de Catalunya que
permeti conèixer-ne l'evolució i el grau de competitivitat i internacionalització.
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SISTEMA D'INDICADORS D'ESTRUCTURA ECONÒMICA
Codi: 26 02 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Anualment s'actualitza un recull d'indicadors econòmics de caràcter estructural dels temes següents:
comptabilitat, indústria, construcció, serveis, consum, inversió, mercat de treball, preus i salaris,
moviment turístic, sector exterior, empreses, R+D, innovació i tecnologies de la informació i la
comunicació.
Referència temporal de les dades: anys diversos
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Indicadors dʼestructura econòmica (Internet)
http://www.idescat.cat/economia/inec?st=1

Observacions:
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SISTEMA D'INDICADORS DE L'ESTADÍSTICA COMUNITÀRIA
Codi: 26 03 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Manteniment i actualització d'un sistema d'indicadors de Catalunya a partir dels indicadors
estructurals d'Eurostat, que permet una comparació sistemàtica amb els països membres de la Unió
Europea.
Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció
de document estadístic
Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: situació econòmica general, ocupació, innovació i recerca,
reforma econòmica, cohesió social i medi ambient.
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: anys diversos
Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata
Cost directe estimat: 43.100 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: SISTEMA D'INDICADORS DE L'ESTADÍSTICA COMUNITÀRIA
Objectiu de l'activitat: actualització i manteniment d'un sistema d'indicadors de Catalunya que permeti una comparació
sistemàtica amb els països membres de la Unió Europea.
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SISTEMA D'INDICADORS DE L'ESTADÍSTICA COMUNITÀRIA
Codi: 26 03 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els indicadors de la Unió Europea que es difonen corresponen a un conjunt dʼindicadors sobre
Catalunya, situats en el context dʼEuropa, que permeten fer la comparativa amb Espanya, la zona
euro i la Unió Europea. Estan basats en el conjunt dʼindicadors que elabora lʼoficina estadística de la
Unió Europea (Eurostat) per al seguiment de les polítiques dels països membres (indicadors
estructurals) i per conèixer-ne la demografia (indicadors a llarg termini). Les dades s'actualitzen
periòdicament segons el calendari de la seva producció. Durant lʼany 2012, sʼhan iniciat els treballs
per incloure al sistema els indicadors europeus estratègia 2020.
Referència temporal de les dades: anys diversos
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Indicadors de la Unió Europea (Internet)
http://www.idescat.cat/economia/inec?st=2

Observacions:
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ANUARI ESTADÍSTIC DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Codi: 27 01 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Recopilació i sistematització d'informació estadística relacionada amb el territori, la mobilitat,
l'habitatge i el medi ambient, així com altres actuacions del Departament, procedents de fonts
estadístiques i administratives del Departament i d'altres organismes i entitats vinculades al sector.
Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa, administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: recull d'informació estadística referent al territori, la mobilitat, el
medi ambient, la sostenibilitat l'habitatge i la millora urbana
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal, àmbits del Pla territorial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTORIALS
Objectiu de l'activitat: reunió, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, de la informació estadística més
rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.
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ANUARI ESTADÍSTIC DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Codi: 27 01 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Recopilació de tota la informació referent al territori, la mobilitat, lʼhabitatge i el medi ambient.
Referència temporal: anys diversos
Desagregació territorial: comarcal, àmbits territorials, Catalunya
Resultats publicats:
Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.dbf7b17bb47cda345f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=b7a39
64e9a52d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b7a3964e9a52d310VgnVCM2000009b0c1e0a
RCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
Algunes de les taules de lʼAnuari contenen informació municipal.
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ANUARI ESTADÍSTIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA
Codi: 27 01 03

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més
rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament i d'altres externs. La
sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la
correcta interpretació.
Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa, administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: territori, clima, població sanitat, serveis socials, activitat
econòmica, sanitat, justícia, urbanisme
Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: districte i municipal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012
Cost directe estimat: 60.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTORIALS
Objectiu de l'activitat: reunió, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, de la informació estadística més
rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.
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ANUARI ESTADÍSTIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA
Codi: 27 01 03
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Taules estadístiques de Barcelona de diferents temàtiques i diferents fonts, de l'any corresponent, i
taules evolutives. L'Anuari s'estructura en: territori, clima i medi ambient, demografia i població,
sanitat i salut pública, benestar social, ensenyament, cultura, esports, seguretat i protecció, justícia,
treball, activitat econòmica, finances, turisme, renda, consum i preu, transports i circulació, edificis i
habitatges, urbanisme i obres públiques, xarxes de servei al carrer, societat del coneixement,
eleccions i administració municipal.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: municipal i districtes
Resultats publicats:
Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2012 (Internet i publicació impresa)
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/520/EST_9937?user_id=CATALA

Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2012. Consulta per capítols
http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/anuari/index.htm

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/a02472012.pdf

Observacions:
L'anuari es pot consultar en HTML o PDF a elecció de l'usuari.
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ANUARI ESTADÍSTIC DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Codi: 27 01 04

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més
rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament i d'altres externs. La
sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la
correcta interpretació.
Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa, administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: territori, clima, població, sanitat, serveis socials, activitat
econòmica, justícia, urbanisme.
Organismes difusors: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: districte i municipal
Referència temporal dels resultats: anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTORIALS
Objectiu de l'activitat: reunió, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, de la informació estadística més
rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.
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ANUARI ESTADÍSTIC DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Codi: 27 01 04
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
La informació s'estructura en els apartats següents: territori; demografia; sanitat, salut pública i
sanitat ambiental; neteja pública, serveis a les persones; usos del sòl i habitatge; economia, treball i
consum; transport i circulació; protecció i seguretat ciutadana; ensenyament; cultura; participació
ciutadana i voluntariat, comunicacions i mitjà de comunicació; esports; recursos municipals;
eleccions; indicadors.
Referència temporal de les dades: anys diversos (fins a l'any 2011)
Desagregació territorial: municipal. Per a algunes variables es disposa d'informació per districtes,
barris i seccions censals
Resultats publicats:
Anuari estadístic de la ciutat. L'Hospitalet 2011. Consulta per capítols (Internet i pdf)
http://www.l-h.cat/anuarisEstadistics.aspx?id=1

La informació sobre els reusultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Anuari estadístic de la ciutat. L'Hospitalet 2011

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/a02182011.pdf

Observacions:
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ANUARI ESTADÍSTIC DE TERRASSA
Codi: 27 01 05

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Ajuntament de Terrassa
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més
rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament i d'altres externs. La
sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la
correcta interpretació.
Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa, administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: territori, clima, població, sanitat, serveis socials, activitat
econòmica, justícia, urbanisme.
Organismes difusors: Ajuntament de Terrassa

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: districte i municipal
Referència temporal dels resultats: anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012
Cost directe estimat: 40.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTORIALS
Objectiu de l'activitat: reunió, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, de la informació estadística més
rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.
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ANUARI ESTADÍSTIC DE TERRASSA
Codi: 27 01 05
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
La informació s'estructura en els apartats següents: territori i clima, població, treball, estructura
empresarial, consum dʼaigua i energia, rendes locals, turisme, transports, comunicacions, mitjans de
comunicació i societat del coneixement, sanitat i salut pública, medi ambient, serveis socials,
ensenyament i recerca, cultura, esports, participació ciutadana, seguretat ciutadana, urbanisme i
habitatge, eleccions i govern municipal, finances municipals, cooperació i solidaritat internacionals i el
perfil de la ciutat de Terrassa.
Referència temporal de les dades: anys diversos.
Desagregació territorial: municipal. Per a algunes variables es disposa dʼinformació per districtes,
barris i seccions censals
Resultats publicats:
Anuari estadístic de Terrassa (Internet)

http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/A2012/index.php

Observacions:
L'Anuari incorpora també algunes dades sobre altres municipis pròxims com són: Castellbisbal,
Matadepera, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.
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ANUARI ESTADÍSTIC DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Codi: 27 01 06

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més
rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament i d'altres externs. La
sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la
correcta interpretació.
Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: territori, clima, població serveis socials, activitat econòmica,
sanitat, justícia, urbanisme.
Organismes difusors: Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: districte i municipal
Referència temporal dels resultats: anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTORIALS
Objectiu de l'activitat: reunió, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, de la informació estadística més
rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.
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ANUARI ESTADÍSTIC DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Codi: 27 01 06
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
La informació de lʼAnuari estadístic de Cornellà de Llobregat sʼestructura en els apartats següents:
demografia i estructura de la població, ensenyament, mercat de treball, activitat econòmica,
transports, circulació i comunicacions, gossos, medi ambient, serveis socials, territori, sanitat i salut
pública i esports.
Referència temporal de les dades: anys diversos
Desagregació territorial: municipal. Per a algunes variables es disposa dʼinformació per districtes i
barris
Resultats publicats:
La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Xifres 2011. Ajutnament de Cornellà de Llobregat

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/a06082011.pdf

Observacions:
Aquesta informació pot sol·licitar-se al Departament de Programes de l'alcaldia de l'Ajuntament de
Cornellà de Llobregat.
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ANUARI ESTADÍSTIC DE SANT BOI DE LLOBREGAT
Codi: 27 01 07

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més
rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament i d'altres externs. La
sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la
correcta interpretació.
Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: territori, població, urbanisme i activitat econòmica
Organismes difusors: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: districte i municipal
Referència temporal dels resultats: anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTORIALS
Objectiu de l'activitat: reunió, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, de la informació estadística més
rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.
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ANUARI ESTADÍSTIC DE SANT BOI DE LLOBREGAT
Codi: 27 01 07
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
La informació pot consultar-se en l'apartat "Dades estadístiques" de l'Observatori de la ciutat.
S'estructura en els apartats següents: territori, població, economia i societat. En cadascun d'aquests
apartats es poden trobar indicadors rellevants, els valors dels quals es poden activar per tal de
disposar d'informació més detallada.
Referència temporal de les dades: anys diversos
Desagregació territorial: municipal. Per a algunes variables es disposa dʼinformació per districtes i
barris
Resultats publicats:
Dades estadístiques de Sant Boi de Llobregat (Internet)
http://observatori.santboi.cat/

Observacions:
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ANUARI ESTADÍSTIC DE VILADECANS
Codi: 27 01 08

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Ajuntament de Viladecans
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més
rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament i d'altres externs. La
sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la
correcta interpretació.
Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa, administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: territori, clima, població, serveis socials, activitat econòmica,
sanitat, justícia, urbanisme.
Organismes difusors: Ajuntament de Viladecans

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: districte i municipal
Referència temporal dels resultats: anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTORIALS
Objectiu de l'activitat: reunió, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, de la informació estadística més
rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.
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ANUARI ESTADÍSTIC DE VILADECANS
Codi: 27 01 08
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
La informació de l'Anuari estadístic de Viladecans s'estructura en els apartats següents: territori,
població, eleccions, activitat econòmica, finances municipals, salut pública, transport, serveis socials,
premsa, cementiri municipal, medi ambient, nivell d'instrucció i educació, promoció econòmica,
participació ciutadana, habitatges, edificis i renovació urbana, esports, igualtat, joventut, cultura i
seguretat ciutadana.
Referència temporal de les dades: anys diversos
Desagregació territorial: municipal. Per a algunes variables es disposa dʼinformació per districtes de
participació ciutadana, barris i seccions censals
Resultats publicats:
Anuari estadístic de Viladecans 2012 per capítols (Internet)

http://www.viladecans.cat/Plantilles/presentacio_m/_btmjmZn3510ntCZPSOKqE9d9qIOIdkiszObDpGvYwwLTh
nYquhghmg

Anuari estadístic de Viladecans 2012 (Internet)

http://www.aj-viladecans.es/files/1625-11429-arxiu/Anuari2012.pdf

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Anuari estadístic de Viladecans 2012

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/a07862012.pdf

Observacions:
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ANUARI ESTADÍSTIC COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT
Codi: 27 01 09

Tipus d'actuació: nova
Organismes responsables: Consell Comarcal del Baix Llobregat
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més
rellevant de la produïda per múltiples institucions i organismes de la comarca i d'altres externs. La
sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la
correcta interpretació.
Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa, administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: territori, clima, població, serveis socials, activitat econòmica,
sanitat, urbanisme
Organismes difusors: Consell Comarcal del Baix Llobregat
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal i comarcal
Referència temporal dels resultats: anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTORIALS
Objectiu de l'activitat: reunió, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, de la informació estadística més
rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.
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ANUARI ESTADÍSTIC COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT
Codi: 27 01 09
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
La informació de lʼAnuari estadístic comarcal del Baix Llobregat sʼestructura en els apartats
següents: territori, medi ambient i comunicacions; demografia, economia, activitat econòmica, mercat
de treball, turisme, habitatge, educació, salut, serveis i prestacions socials, així com també un resum
de dades i un apartat de metodologia.
Referència temporal de les dades: anys diversos
Desagregació territorial: municipal
Resultats publicats:
Anuari estadístic del 2011 (Internet)

http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Anuari2011.pdf

Consulta per capítols

http://www.elbaixllobregat.net/analisi/index.asp?id_menu=896

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
Anuari estadístic del 2011

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/a07822011.pdf

Observacions:
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SISTEMA DʼINDICADORS DELS MUNICIPIS I COMARQUES
Codi: 27 03 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Manteniment i actualització del servei web "El municipi en xifres", que dóna accés als principals
indicadors dels municipis i comarques de Catalunya, fruit de la remodelació de les antigues ﬁtxes
municipals, amb més informació, més actual i més accessible.
Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció
de document estadístic
Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: multitemàtiques
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal, municipal i comarcal
Referència temporal dels resultats: anys diversos
Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata
Cost directe estimat: 25.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: FITXES MUNICIPALS I COMARCALS
Objectiu de l'activitat: difusió automatitzada per Internet dels indicadors més rellevants de la realitat demogràﬁca, social i
econòmica dels municipis i les comarques de Catalunya.
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SISTEMA DʼINDICADORS DELS MUNICIPIS I COMARQUES
Codi: 27 03 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
El municipi en xifres és un servei que dóna accés als principals indicadors de cadascun dels
municipis de Catalunya. Està estructurat en nou àrees temàtiques que engloben més de 190
indicadors, els quals estan constantment actualitzats.
Referència temporal de les dades: anys diversos
Desagregació territorial: municipal i comarcal
Resultats publicats:
El municipi en xifres (Internet)
http://www.idescat.cat/emex

Observacions:
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REVISTA SORT ("STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS")
Codi: 28 01 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Universitat de Girona, Universitat
Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya
Organismes col·laboradors: Societat Espanyola de Biometria, Universitat Rovira i Virgili

Ressenya de l'actuació:
Coordinació tècnica i edició material de la revista SORT ("Statistics and Operations Research
Transactions"), tercera etapa dels "Quaderns d'Estadística i Investigació Operativa" (Qüestiió),
publicació semestral especialitzada en la recerca i aplicació de les innovacions metodològiques en
l'àmbit estadístic i disciplines connexes, amb la participació activa de les principals universitats
catalanes i la col·laboració de la secció espanyola de la International Biometric Society.
Origen de la informació: Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: Periodicitat: semestral

Variables principals a investigar: Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats: -

Disponibilitat dels resultats sintètics: Cost directe estimat: 42.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: EDICIÓ DE REVISTES ESPECIALITZADES
Objectiu de l'activitat: difondre les innovacions metodològiques en l'àmbit de l'estadística teòrica, les disciplines connexes i
les fonts estadístiques oﬁcials, així com difondre productes relacionats amb la metodologia, els processos estadístics, la
documentació històrica i la tasca cientíﬁca.
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REVISTA SORT ("STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS")
Codi: 28 01 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Desè any (volum 36, dos números) de la revista "Statistics and Operations Research Transactions"
(SORT), la nova etapa dels "Quaderns d'Estadística i Investigació Operativa" (Qüestiió) iniciada lʼany
2003.
Resultats publicats:
Articles publicats el 2012

http://www.idescat.cat/sort/artpublished.html

Observacions:
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PROMOCIÓ DE LA PRODUCCIÓ I L'ANÀLISI ESTADÍSTICA
Codi: 28 02 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística, centres de recerca, universitats
catalanes, organismes especialitzats
Ressenya de l'actuació:
Participació en les activitats de les instàncies promocionals sobre la producció o l'anàlisi d'informació
estadística, així com l'organització conjunta del Concurs Student d'Estadística aplicada, el Planter de
Sondeigs i Experiments, i la celebració anual del Dia de l'Estadística a Catalunya. L'actuació també
inclou la participació de l'Idescat a "Índice. Revista de Estadística y Sociedad" editada per l'INE, amb
la col·laboració d'alguns instituts d'estadística autonòmics, així com l'edició de monograﬁes
divulgatives sobre fonts estadístiques sota el format de "Dossiers Idescat".
Origen de la informació: Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: Organismes difusors: altres organismes i Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats: -

Disponibilitat dels resultats sintètics: Cost directe estimat: 15.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ACTIVITATS INSTITUCIONALS DE SUPORT A L'ESTADÍSTICA
Objectiu de l'activitat: facilitar tant la comunicació i l'intercanvi d'experiències com l'avenç en els procediments estadístics.
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PROMOCIÓ DE LA PRODUCCIÓ I L'ANÀLISI ESTADÍSTICA
Codi: 28 02 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Durant lʼany 2012 s'han publicat quatre números de la revista “Índice. Revista de Estadística y
Sociedad” (INE-UAM), amb la participació editorial de l'Institut d'Estadística de Catalunya i d'altres
organismes en l'àmbit estadístic. D'altra banda, en el decurs de l'any 2012, l'Idescat ha donat suport
al Servei d'Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona en l'organització del XII Dia de
l'Estadística 2012 i en l'organització del X Concurs Student d'Estadística Aplicada destinat als
estudiants universitaris del curs acadèmic 2011-2012. També ha donat suport al 3r concurs Planter
de Sondeigs i Experiments, organitzat per la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat
Politècnica de Catalunya.
Resultats publicats:
Publicació dels números 2012 de "Índice. Revista de Estadística y Sociedad" en pdf
Índice. Revista de Estadística y Sociedad. Núm 50
http://www.revistaindice.com/numero50/

Índice. Revista de Estadística y Sociedad. Núm 51
http://www.revistaindice.com/numero51/

Índice. Revista de Estadística y Sociedad. Núm 52
http://www.revistaindice.com/numero%2052/

Índice. Revista de Estadística y Sociedad. Núm 53
http://www.revistaindice.com/numero53/

Memòria de l'Institut d'Estadística de Catalunya 2012 (Internet)
http://www.idescat.cat/cat/idescat/organisme/memoria.html

Observacions:
El conjunt de les accions promocionals 2012 es pot consultar a:
http://www.idescat.cat/formacio/?dt=2012&x=13&y=10
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Actuacions estadístiques dutes a terme parcialment PAAE 2012

PROGRAMA ANUAL D’ACTUACIÓ ESTADÍSTICA 2011
ACTUACIONS ESTADÍSTIQUES DUTES A TERME PARCIALMENT

04 01 01
05 09 03
09 03 01
09 07 02
09 07 03
09 09 01
09 15 01
10 04 01
10 13 01
10 14 01
10 23 01
10 27 01
10 28 01
11 07 01
12 15 01
12 16 01
14 08 01
14 16 01
14 20 07
14 21 03
14 26 01
15 07 01
16 02 03
16 02 04
16 02 05
17 04 01
18 03 02
18 05 02
19 01 01
19 05 01
22 03 01

SÈRIES HISTÒRIQUES DE LA DEMOGRAFIA CATALANA
ESTADÍSTICA DE TÍTOLS DE FAMÍLIES NOMBROSES
ESTADÍSTICA DE MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA
ESTADÍSTICA DEL MONITORATGE DE LES CONDUCTES, PREVALENÇA I INCIDÈNCIA
SOBRE EL VIH/ITS
ESTADÍSTICA DEL MONITORATGE CLÍNIC, DIAGNÒSTIC I TERAPÈUTIC DEL VIH I LES
ITS
ESTADÍSTIQUES DEL REGISTRE DE CÀNCER
INDICADORS DEL SISTEMA DE SALUT
SISTEMA D’INDICADORS LINGÜÍSTICS
ESTADÍSTICA DEL LLIBRE
ESTADÍSTICA DE MUSEUS I COL·LECCIONS
ESTADÍSTICA D’EQUIPAMENTS I EMPRESES CULTURALS
ESTADÍSTICA DEL TERCER SECTOR CULTURAL
ESTADÍSTICA DEL FINANÇAMENT I LA DESPESA DE L’ENSENYAMENT PRIVAT
SISTEMA D’INDICADORS SOBRE LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL I LABORAL
ESTADÍSTICA DE SECTORS DE PLANEJAMENT
ESTADÍSTICA D’INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS MUNICIPALS
ESTADÍSTICA DE L’AUDIOVISUAL
XARXA COMPTABLE AGRÀRIA
ESTADÍSTICA MUNICIPAL I COMARCAL DEL CONSUM DE GAS NATURAL I D’ENERGIA
ELÈCTRICA
ESTADÍSTICA DEL CONSUM ENERGÈTIC DEL SECTOR SERVEIS
ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES CULTURALS
ESTADÍSTICA DE LES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT
ESTADÍSTICA DE LA DESPESA DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA
ESTADÍSTICA DELS VIATGES DELS CATALANS
ESTADÍSTICA DELS VIATGES A CATALUNYA DELS RESIDENTS A LA RESTA DE L’ESTAT
INDICADORS DE POSICIÓ COMPETITIVA DEL SECTOR TURÍSTIC
INDICADOR CONJUNTURAL DE PRODUCCIÓ DEL SECTOR SERVEIS
INDICADORS DE FIRES
COMPTES INTEGRATS DE LA PROTECCIÓ SOCIAL
ESTADÍSTICA ECONÒMICA DELS ESTABLIMENTS DE SERVEIS SOCIALS
REGISTRE DE FITXERS ESTADÍSTICS
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SÈRIES HISTÒRIQUES DE LA DEMOGRAFIA CATALANA
Codi: 04 01 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Centre d'Estudis Demogràﬁcs

Ressenya de l'actuació:
Obtenció de les sèries estadístiques demogràﬁques de les modiﬁcacions i alteracions municipals des
de 1842 a partir de la sistematització de les dades dels censos i padrons de població amb especial
atenció a la informació metodològica i al nivell territorial.
Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: efectius de població segons sexe i grups d'edat
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: diversos

Referència temporal dels resultats: anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: actualització contínua
Cost directe estimat: 53.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: SÈRIES HISTÒRIQUES DE LA DEMOGRAFIA CATALANA
Objectiu de l'activitat: obtenció de les sèries estadístiques sobre l'evolució històrica de la població i els habitatges
catalans.
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SÈRIES HISTÒRIQUES DE LA DEMOGRAFIA CATALANA
Codi: 04 01 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Sʼha ampliat la informació disponible amb les dades censals de la població femenina segons el
nombre de fills tinguts, corresponents als censos de població des del 1920 al 1970 i la informació de
les estructures familiars del Cens del 1970. Aquesta informació es presenta per al total de Catalunya
i per a les quatre províncies. Les dades obtingudes són el resultat dels treballs de recerca elaborats
mitjançant diversos convenis de col·laboració entre el Centre dʼEstudis Demogràfics de la Universitat
Autònoma de Barcelona i lʼIdescat.
Referència temporal de les dades: diversos anys
Desagregació territorial: Catalunya i províncies
Resultats publicats:
Sèries històriques de demografia catalana (Internet)

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=6&V0=3&V1=3&MN=1&V3=1340&PARENT=1&CTX=B

Observacions:

PAAE 2012
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ESTADÍSTICA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL
Codi: 08 07 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Recomptes del nombre de cursos impartits, dels alumnes formats en funció de les accions de
formació ocupacional, de les especialitats dels cursos, dels col·lectius als quals van adreçats, etc.
Aquestes dades s'obtenen dels expedients administratius de les subvencions concedides.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: alumnes, cursos, hores, nivells, especialitats, col·lectius, àmbit
territorial, entitat col·laboradora.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 60.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL
Objectiu de l'activitat: conèixer les accions de formació ocupacional, essencialment el nombre de cursos i d'alumnes.
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ESTADÍSTICA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL
Codi: 08 07 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Recomptes del nombre de cursos impartits, dels alumnes formats en funció de les accions de
formació ocupacional, de les especialitats dels cursos, dels col·lectius als quals van adreçats, etc.
Aquestes dades sʼobtenen dels expedients administratius de les subvencions concedides.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: comarcal
Resultats publicats:
Observacions:
Les dades pels anys 2006 fins a 2011 estan disponibles al Servei d'Ocupació de Catalunya.
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ESTADÍSTICA D'ACTIVITAT DE LES ENTITATS D'ASSEGURANÇA LLIURE
D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
Codi: 09 06 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Realització d'una enquesta a les entitats d'assegurança lliure d'assistència sanitària per tal d'obtenir
una informació estadística que pugui permetre un coneixement real de la situació sanitària d'aquest
sector, i serveixi de suport per a la planiﬁcació dels serveis sanitaris que gestionen.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'assegurats, dades demogràﬁques dels assegurats,
activitat extrahospitalària i hospitalària de les entitats.
Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 6.600 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS CENTRES, ENTITATS I SERVEIS SANITARIS
Objectiu de l'activitat: explotació estadística a partir de registres i directoris de centres, serveis i establiments sanitaris i
sociosanitaris per tenir un coneixement real de la situació d'aquest sector sanitari, que ha de servir per donar suport a la
planiﬁcació dels serveis futurs.
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ESTADÍSTICA D'ACTIVITAT DE LES ENTITATS D'ASSEGURANÇA LLIURE
D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
Codi: 09 06 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Lʼenquesta dʼactivitat sanitària de les entitats dʼassegurança lliure (EAL) té com a finalitat obtenir
informació que doni una aproximació a lʼactivitat assistencial i econòmica de les entitats
dʼassegurança per al risc de malaltia.
Referència temporal de les dades: 2010 i 2011
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Departament de Salut. Entitats dʼassegurança lliure (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.f33aa5d2647ce0dbe23ffed3b0c0e1a0/?vgnextoid=3c419ef5
f40cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3c419ef5f40cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&
vgnextfmt=default

Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. Activitat de les entitats d'assegurança lliure (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.41e04b39494f1be3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=d8
ec42f3f4616310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d8ec42f3f4616310VgnVCM1000008d0c1e0
aRCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
El darrer informe publicat fa referència a lʼany 2009. Abans de finalitzar el primer semestre del 2013
es preveu la publicació dels resultats corresponents als anys 2010 i 2011. Mentrestant, la informació
disponible no publicada es pot sol·licitar al Servei dʼAutorització i Registre dʼEntitats, Centres i
Serveis Sanitaris de la Direcció General dʼOrdenació i Regulació Sanitàries del Departament de
Salut.
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ESTADÍSTIQUES DEL REGISTRE DE CÀNCER
Codi: 09 09 01

Tipus d'actuació: en desenvolupament
Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: centres sanitaris de Catalunya, Fundació Lliga per a la Investigació i
Prevenció del Càncer (FUNCA), Institut Català d'Oncologia
Ressenya de l'actuació:
Recollida sistemàtica i contínua de la informació sobre els casos de càncer amb l'anàlisi de la
incidència, mortalitat, supervivència i prevalença del càncer per conèixer la magnitud d'aquesta
malaltia a Catalunya.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: incidència, mortalitat, supervivència, prevalença, localització,
sexe, edat.
Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010-2020

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2012
Cost directe estimat: 180.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL CÀNCER
Objectiu de l'activitat: recollida sistemàtica i continuada de la informació sobre els casos de càncer a Catalunya i anàlisi
de la incidència, la supervivència i la prevalença del càncer a Catalunya.
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ESTADÍSTIQUES DEL REGISTRE DE CÀNCER
Codi: 09 09 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Recollida sistemàtica i contínua de la informació sobre els casos de càncer que permeti conèixer la
magnitud d'aquesta malaltia a Catalunya mitjançant el càlcul i l'anàlisi de la incidència, la mortalitat,
la supervivència i la prevalença.
Referència temporal de les dades: anys diversos
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
El càncer a Catalunya 1993-2000 (Internet)

http://www20.gencat.cat/docs/cancer/MERY/BANNERS%20HOME/dades%20cancer.pdf

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:
El càncer a Catalunya 1993-2000

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/docs/pec/paae2012/gi165819932020.pdf

Observacions:
El registre del càncer de Catalunya es troba en fase de desenvolupament. Mentre el registre no
estigui operatiu, el Plan director dʼOncologia posa a disposició informació estimada i projeccions
sobre incidència, prevalença, mortalitat i supervivència del càncer per a tot Catalunya, calculades a
partir de les dades dels registres de Girona i de Tarragona i el Registre de mortalitat de Catalunya.
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ESTADÍSTICA D'INCIDÈNCIA DEL CÀNCER A LA REGIÓ SANITÀRIA GIRONA
Codi: 09 09 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut Català d'Oncologia

Organismes col·laboradors: Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA),
Departament de Salut
Ressenya de l'actuació:
Recollida sistemàtica i continuada de la informació sobre els casos de càncer a la província de
Girona. Anàlisi de la incidència, supervivència (observada i relativa) i prevalença del càncer segons el
sexe, edat i localització tumoral (CIE10).
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: establiment i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció
de document estadístic
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: data d'incidència, tipus, histologia i estadiatge de la neoplàsia
maligna, sexe,edat, municipi de residència.
Organismes difusors: Institut Català d'Oncologia

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012
Cost directe estimat: 180.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL CÀNCER
Objectiu de l'activitat: recollida sistemàtica i continuada de la informació sobre els casos de càncer a Catalunya i anàlisi
de la incidència, la supervivència i la prevalença del càncer a Catalunya.
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ESTADÍSTICA D'INCIDÈNCIA DEL CÀNCER A LA REGIÓ SANITÀRIA GIRONA
Codi: 09 09 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Incidència i supervivència de càncer segons el gènere, edat i tipus tumoral a la Regió Sanitària
Girona, realitzat per la Unitat d'Epidemiologia i Registre de Càncer de Girona.
Referència temporal: 2009
Resultats publicats:
Unitat d'Epidemiologia i Registre de Càncer de Girona (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.003a2436be9bc6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=104503
65d14c5310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=10450365d14c5310VgnVCM2000009b0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Observacions:
Durant el mes de maig del 2013 es publicaran resultats sintètics de lʼany 2009. Mentrestant, els
resultats pendents de publicació es poden sol·licitar per correu electrònic a l'adreça:
rcgirona@icogirona.scs.es
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ESTADÍSTICA DEL REGISTRE DE DIABETIS TIPUS I
Codi: 09 10 03

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Associació de Diabètics de Catalunya, hospitals de la xarxa pública i
privada de Catalunya
Ressenya de l'actuació:
Obtenció de les estadístiques bàsiques de la diabetis tipus I a Catalunya en la població catalana de 0
a 29 anys, fent un tractament estadístic de dades disponibles.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: bimestral

Variables principals a investigar: dades clíniques relacionades amb la malaltia
Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata
Cost directe estimat: 58.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'ACTIVITAT ASSISTENCIAL PER PROBLEMES DE SALUT ESPECÍFICS I
VACUNACIONS
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre la prevalença, la incidència i les activitats sanitàries
per problemes de salut especíﬁcs, com ara malalties renals, diabetis tipus I i trasplantaments que es fan a Catalunya, i
també sobre els programes de vacunació.
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ESTADÍSTICA DEL REGISTRE DE DIABETIS TIPUS I
Codi: 09 10 03
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Casos recollits de diabetis mellitus de tipus 1 entre la població de 0 a 40 anys en el moment del
diagnòstic. Per cada cas declarat sʼobté informació sobre el sexe, població de residència, edat en el
moment del diagnòstic, data dʼadministració de la primera dosi d'insulina, durada de la
simptomatologia prèvia, hospitalització en el moment del diagnòstic, glucèmia i cetonúria en el
moment del diagnòstic, antecedents familiars de diabetis i durada de la lactància materna.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya, regions sanitàries, comarques i municipis. Les dades es
publiquen per defecte per regions sanitàries
Resultats publicats:
Observacions:
Pendent de realitzar la publicació referent a les dades de lʼany 2011. La informació disponible no
publicada es pot sol·licitar a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut.
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ESTADÍSTICA DEL CONTROL SANITARI D'AIGÜES
Codi: 09 12 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Els equips d'inspecció sanitària recullen periòdicament mostres d'aigua de subministrament públic de
Catalunya. Aquestes mostres són analitzades i les dades resultants informatitzades.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: ubicació, data de presa de la mostra, resultat de l'anàlisi.
Organismes difusors: Departament de Salut
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL CONTROL SANITARI D'AIGÜES
Objectiu de l'activitat: coneixement de l'estat sanitari de l'aigua de subministrament públic i de les piscines de Catalunya.
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ESTADÍSTICA DEL CONTROL SANITARI D'AIGÜES
Codi: 09 12 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Dades dels resultats dels programes de vigilància de la qualitat microbiològica, fisicoquímica i de
radioactivitat de lʼaigua de consum humà de Catalunya i de control dels sistemes de
subministrament, amb desagregació territorial.
Referència temporal: 2011
Desagregació territorial: les unitats territorials mínimes són municipi (dades de qualitat de lʼaigua) i
zones de subministrament (programes de supervisió dels autocontrols de les gestores de lʼaigua)
Resultats publicats:
Observacions:
Les dades corresponents a l'any 2011 no s'han publicat, però es poden sol·licitar a la Secretaria de
Salut Pública del Departament de Salut.
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ESTADÍSTICA DELS CENTRES INTEGRATS A LA XARXA D'ATENCIÓ A LES
DROGODEPENDÈNCIES
Codi: 09 16 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Recull sistemàtic de dades sobre característiques dels centres integrats de la Xarxa d'Atenció a les
Drogodependències, activitat assistencial que desenvolupen i característiques de la població atesa
mitjançant un sistema de notiﬁcació amb recollida d'informació. Aquest conjunt d'indicadors dóna lloc
al sistema d'informació sobre drogodependències que és gestionat pel Departament de Salut.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció
de document estadístic
Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: localització del centre, dades econòmiques i de personal, activitat
assistencial realitzada, dades sociodemogràﬁques i sanitàries relatives a les persones ateses.
Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: trimestres del 2012
Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 setmanes
Cost directe estimat: 116.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT ASSISTENCIAL PER PROBLEMES DE SALUT RELATIUS A
LES DROGODEPENDÈNCIES I LES ADDICCIONS
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre atenció sanitària per problemes de drogues.
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ESTADÍSTICA DELS CENTRES INTEGRATS A LA XARXA D'ATENCIÓ A LES
DROGODEPENDÈNCIES
Codi: 09 16 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Els resultats proporcionen informació sobre lʼactivitat assistencial dels centres de la Xarxa dʼAtenció
a les Drogodependències de la Generalitat de Catalunya (admissions a tractament ambulatori per
abús o dependència de les drogues, activitat mensual dels centres, altes en unitats hospitalàries de
desintoxicació, persones en tractament amb agonistes opiacis). La informació es pot trobar a lʼapartat
"Drogues" del web del Departament de Salut i al de lʼObservatori del Sistema de Salut de Catalunya,
així com també a lʼapartat "Morbiditat" del capítol Sanitat de lʼAnuari estadístic de Catalunya.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: Catalunya, regions sanitàries i municipis
Resultats publicats:
Canal Salut. Drogues (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dda7170e89086516ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=0
714a347f6164310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0714a347f6164310VgnVCM1000008d0c1
e0aRCRD&vgnextfmt=default

Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. Consum d'alcohol i altres drogues (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.41e04b39494f1be3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=ba
8043efe6085310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ba8043efe6085310VgnVCM2000009b0c1e
0aRCRD&vgnextfmt=default

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=100

Observacions:
Les darreres dades publicades a l'Anuari estadístic de l'Idescat fan referència a l'any 2011. Les
dades de l'any 2012 no estan publicades, però es poden sol·licitar a la Secretaria de Salut Pública
del Departament de Salut.
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ENQUESTA DE PRÀCTIQUES CULTURALS I USOS LINGÜÍSTICS
Codi: 10 10 01

Tipus d'actuació: en desenvolupament
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Cultura
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Realització del projecte tècnic i prova pilot d'una enquesta a una mostra representativa de la població
de 15 i més anys, per tal d'obtenir informació anual sobre el consum i pràctiques culturals, així com
els coneixements i usos lingüístics d'aquesta població.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: pràctiques culturals, equipaments culturals als habitatges,
coneixements i usos lingüístics en diversos àmbits
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Cultura
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: àmbits del Pla territorial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013
Cost directe estimat: 45.300 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL CONSUM CULTURAL
Objectiu de l'activitat: coneixement de les pràctiques i els hàbits de consum culturals de la població de Catalunya.
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ENQUESTA DE PRÀCTIQUES CULTURALS I USOS LINGÜÍSTICS
Codi: 10 10 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment
Informació disponible i referència temporal de les dades:
S'ha realitzat el projecte tècnic i prova pilot d'una enquesta a una mostra representativa de la
població de 15 i més anys, per tal d'obtenir informació sobre els coneixements i usos lingüístics
dʼaquesta població.
Referència temporal de les dades: 2013
Desagregació territorial: àmbits territorials i Catalunya
Resultats publicats:
Observacions:
A principis del 2012 es van iniciar les tasques per tal dʼelaborar el projecte tècnic de lʼEnquesta de
pràctiques culturals i usos lingüístics, amb lʼobjectiu dʼintegrar ambdues estadístiques quinquennals
en una operació estadística anual. Es va considerar lʼoportunitat dʼanalitzar la viabilitat de cobrir les
necessitats dʼinformació de la demanda efectiva cultural a partir dʼaltres fonts, abans de continuar
amb les tasques dʼintegració dʼambdues fonts estadístiques, i es va concloure que, mitjançat
lʼestabliment dʼacords de col·laboració, era viable fer explotacions dʼaltres fonts dʼinformació i així
cobrir les necessitats dʼinformació, encara que això suposi lʼajornament de resultats a altres
anualitats.
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ESTADÍSTICA DEL LLIBRE
Codi: 10 13 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Cultura
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Obtenció de l'estadística del sector del llibre a partir de fonts d'informació externes al Departament.
Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne les tabulacions corresponents.
Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció
de document estadístic
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'empreses i producció editorial a Catalunya registrades
a l'Agència espanyola de l'ISBN. Nombre d'empreses, producció editorial, valor de la producció i
treballadors d'acord amb els Gremis de Catalunya.
Organismes difusors: Departament de Cultura
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 8.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL LLIBRE
Objectiu de l'activitat: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost del sector del llibre.
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ESTADÍSTICA DEL LLIBRE
Codi: 10 13 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment
Informació disponible i referència temporal de les dades:
La informació disponible fa referència al nombre dʼempreses editores, distribuïdores i llibreries,
agents editors, a la producció editorial i a les vendes al mercat interior. Aquestes últimes variables
disposen de la seva corresponent desagregació per a la llengua catalana. Les dades es difonen en
lʼapartat "Llibre" de les Estadístiques culturals de Catalunya.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Estadístiques culturals de Catalunya (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.01121f9326561a075a2a63a7b0c0e1a0/?vgn
extoid=11ff1ce38d77f210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=11ff1ce38d77f210VgnVCM2000009
b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
Per motius econòmics no sʼha dut a terme la difusió dʼaquesta estadística per mitjà del web del
Departament de Cultura, que es preveu que pugui ser consultable en el quart trimestre del 2013 com
a màxim. Mentre no es publiqui a la pàgina web, cal sol·licitar aquesta informació a la Biblioteca
central del Departament de Cultura.
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ESTADÍSTICA DE SECTORS DE PLANEJAMENT
Codi: 12 15 01

Tipus d'actuació: en desenvolupament
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Recopilació i sistematització de les dades tècniques i administratives dels expedients de planejament
urbanístic dels municipis de Catalunya per al seguiment del desenvolupament dels sectors de
planejament urbanístic i dels polígons d'actuació urbanística en tots els règims de sòl deﬁnits pel
planejament vigent.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de sectors de planejament urbanístic i dels polígons
d'actuació urbanística previstos pel planejament, superfícies de l'àmbit, nombre d'habitatges
previstos, ús principal en tots els règims de sòl i estat d'aprovació.
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: document multicopiat
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS SECTORS DE PLANEJAMENT
Objectiu de l'activitat: seguiment del desenvolupament dels sectors de planejament urbanístic i dels polígons d'actuació
urbanística en tots els règims de sòl deﬁnits pel planejament vigent.
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ESTADÍSTICA DE SECTORS DE PLANEJAMENT
Codi: 12 15 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Les dades a difondre corresponen al planejament urbanístic i usos del sòl. Lʼactuació el 2012 sʼha
centrat en la demarcació de Barcelona.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: demarcació de Barcelona
Resultats publicats:
Observacions:
Aquesta informació corresponent a la demarcació de Barcelona es pot demanar a la DG
dʼUrbanisme.
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ESTADÍSTICA D'INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Codi: 12 16 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Organismes col·laboradors: consells comarcals, departaments de la Generalitat de Catalunya,
ajuntaments
Ressenya de l'actuació:
Treballs d'actualització de l'enquesta sobre infraestructures i equipaments a municipis de població de
menys de 50.000 habitants, així com obtenció de les primeres explotacions.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia, dades d'origen administratiu i dades
d'origen estadístic
Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: estat de pavimentació dels vials, infraestructures relacionades
amb el cicle de l'aigua, enllumenat públic, ediﬁcis administratius, equipaments per tipus, serveis
municipals.
Organismes difusors: Departament de Governació i Relacions Institucionals
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: 30.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES INFRAESTRUCTURES I ELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Objectiu de l'activitat: coneixement del nombre i les característiques principals de les infraestructures i els equipaments
existents a Catalunya.
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ESTADÍSTICA D'INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Codi: 12 16 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment
Informació disponible i referència temporal de les dades:
L'Enquesta d'infraestructures i equipaments municipals proporciona informació per nuclis de població
de localitats de menys de 50.000 habitants, sobre demografia, habitatges, places hoteleres,
planejament urbanístic, infraestructures viàries, abastament i captacions dʼaigua, dipòsits,
tractaments de potabilització, xarxa de distribució, clavegueram, recollida i eliminació de residus,
abocadors, enllumenat públic, instal·lacions esportives, centres culturals, parcs i jardins, centres
sanitaris i assistencials, centres dʼensenyaments i edificis de titularitat pública, entre altres
equipaments. L'activitat es du a terme a través dels consells comarcals que recullen les dades del
seu territori i les envien a la Direcció General dʼAdministració Local, on es fa la depuració i el
tractament de les dades.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: nuclis de població de localitats de menys de 50.000 habitants
Resultats publicats:
Observacions:
La finalització de la depuració i el tractament de les dades estan previstos per al 2n trimestre del
2013. Les dades es poden consultar mitjançant una sol·licitud adreçada a la Subdirecció General de
Cooperació Local de la Direcció General d'Administració local. Enquesta dʼinfraestructura i
equipaments locals.
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XARXA COMPTABLE AGRÀRIA
Codi: 14 16 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural
Organismes col·laboradors: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Ressenya de l'actuació:
Recollida anual de les dades comptables del conjunt d'anotacions al llarg de l'any, en una mostra
d'explotacions representatives de les orientacions tecnicoeconòmiques (OTE) i de les unitats de
dimensió econòmica (UDE), que permeti el seguiment microeconòmic de la producció, les despeses,
el valor afegit, la renda i les ràtios econòmiques i ﬁnanceres de les explotacions agràries de
Catalunya.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: producció, despeses, valor afegit, renda i ràtios econòmiques i
ﬁnanceres.
Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 360.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: XARXA COMPTABLE AGRÀRIA
Objectiu de l'activitat: fer el seguiment microeconòmic de la producció, les despeses, el valor afegit, la renda i les ràtios
econòmiques i ﬁnanceres de les explotacions agràries de Catalunya.
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XARXA COMPTABLE AGRÀRIA
Codi: 14 16 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Recollida anual de les dades comptables del conjunt dʼanotacions al llarg de lʼany, en una mostra
dʼexplotacions representatives de les orientacions tecnicoeconòmiques (OTE) i de les unitats de
dimensió econòmica (UDE), que permeti el seguiment microeconòmic de la producció, les despeses,
el valor afegit, la renda i les ràtios econòmiques i financeres de les explotacions agràries de
Catalunya.
Referència temporal de les dades: 2010
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Xarxa comptable agrària (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.5fbcc9934b5f463053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=afbedd8
9072c9110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=afbedd89072c9110VgnVCM1000008d0c1e0aRC
RD&vgnextfmt=default

Observacions:
S'estan depurant les dades corresponents a lʼany 2011 i se'n preveu la publicació durant el primer
semestre del 2013.
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ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES CULTURALS
Codi: 14 26 01

Tipus d'actuació: nova
Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya
Ressenya de l'actuació:
Coneixement de les macromagnituds més rellevats de les empreses culturals a través d'una
explotació especíﬁca de l'enquesta de serveis i altra informació estadística disponible, en els termes
que estableixi l'estudi de viabilitat corresponent.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: ocupació, ingressos de producció, valor de la producció, consums
intermedis, valor afegit brut i inversió
Organismes difusors: Departament de Cultura
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 30.300 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES CULTURALS
Objectiu de l'activitat: conèixer les macromagnituds més rellevants de les empreses culturals, així com generar informació
sobre el comerç amb l'estranger, indicadors de conjuntura i resultats econòmics i ﬁnancers en aquest àmbit.
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ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES CULTURALS
Codi: 14 26 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Es presenten dades corresponents a les principals característiques de les empreses culturals de
Catalunya, com ara ocupació, ingressos de producció, valor de la producció, consums intermedis,
valor afegit brut i inversió.
Les dades es difonen en lʼapartat Indústries culturals de les Estadístiques culturals de Catalunya.
Referència temporal de les dades: 2010
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Observacions:
Per motius econòmics no sʼha dut a terme la difusió dʼaquesta estadística per mitjà del web del
Departament de Cultura i es preveu que pugui ser consultable en el quart trimestre del 2013 com a
màxim. Mentre no es publiqui a la pàgina web, cal sol·licitar aquesta informació a la Biblioteca central
del Departament de Cultura.
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INDICADORS DE POSICIÓ COMPETITIVA DEL SECTOR TURÍSTIC
Codi: 17 04 01

Tipus d'actuació: en desenvolupament
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut d'Estudis Turístics
Ressenya de l'actuació:
Elaboració d'uns índexs de posició competitiva del sector turístic a Catalunya que tinguin en compte
l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i de l'oferta turística de Catalunya com a destinació en
relació amb els principals competidors de la resta de l'Estat i de l'estranger.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: taxa de canvi real, nominal i indicadors de posició competitiva,
preus, quotes de mercat
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació i Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: trimestres del 2012
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: 23.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: INDICADORS DE LA POSICIÓ COMPETITIVA DEL SECTOR TURÍSTIC
Objectiu de l'activitat: elaboració d'uns índexs de posició competitiva de preus i quotes que tinguin en compte l'evolució
del valor de l'oferta turística de Catalunya com a destinació amb relació als principals competidors de la resta de l'Estat i de
l'estranger.
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INDICADORS DE POSICIÓ COMPETITIVA DEL SECTOR TURÍSTIC
Codi: 17 04 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Elaboració d'uns índexs de posició competitiva del sector turístic a Catalunya que tinguin en compte
l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i de l'oferta turística de Catalunya com a destinació en
relació amb els principals competidors de la resta de l'Estat i de l'estranger. També sʼelaboren índex
de posició competitiva revelada en relació amb el món, UE 27 i un conjunt de destinacions
competidores de Catalunya.
Referència temporal de les dades: trimestres del 2011 i 2012
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Índex de competitivitat internacional en preus del turisme (Internet)
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=0324

Observacions:
Aquesta operació es va actualitzar a principis del 2013, raó per la qual el grau de compliment 2012
es considera parcial.
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INDICADORS DE FIRES
Codi: 18 05 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Obtenir dades de diferents indicadors ﬁrals a ﬁ i efecte de facilitar als operadors econòmics,
empreses i visitants unes previsions perquè puguin elaborar el seu calendari de participació i visita a
les ﬁres catalanes.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: superfície neta d'exposició contractada, expositors directes i
visitants de les ﬁres catalanes; dates de celebració de les activitats ﬁrals de l'any següent.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012 (dates celebració ﬁres), altres indicadors (última edició de
la ﬁra 2010-2011)
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 10.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: INDICADORS DE LA CONJUNTURA DEL COMERÇ URBÀ
Objectiu de l'activitat: elaboració d'uns indicadors que reﬂecteixin l'evolució del sector de la distribució comercial als
centres comercials a cel obert, així com obtenció d'estadístiques bàsiques de les ﬁres de Catalunya.
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INDICADORS DE FIRES
Codi: 18 05 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Nombre de fires internacionals, estatals, comarcals i locals; nombre dʼexpositors directes; superfície
contractada i nombre de visitants.
Referència temporal de les dades: 2012
Desagregació territorial: Catalunya
Resultats publicats:
Indicadors de fires a la revista Va de Fires (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=f5ecb23857890310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f5ecb23857890310VgnVCM200000
9b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
Dades sobre fires de lʼany 2012: està encara pendent dʼactualització de les dades que publica el web
de lʼAssociació de Fires Espanyoles (AFE) http://www.afe.es/ i fitxes calendari. De moment sʼha
pogut actualitzar, pel que fa al nombre de fires internacionals i estatals i fires comarcals i locals
(primer semestre), dʼacord amb les fitxes per a la confecció del calendari anual de Fires de Catalunya
2013. Pel que fa a les dades sobre el nombre dʼexpositors, superfície contractada i nombre de
visitants de les fires internacionals i estatals corresponents a lʼany 2012, estaran disponibles a la
pàgina web de lʼAFE a partir de maig/juny del 2013. http://www.afe.es/. En relació amb les dades de
lʼany 2012 sobre el nombre dʼexpositors, superfície contractada i nombre de visitants de les fires
comarcals i locals, estaran disponibles i completes a partir de la rebuda de la informació de la fitxa
del calendari final, aproximadament setembre-octubre 2013. Quan les dades estan completes es
publiquen al butlletí “Va de Fires”, revista adreçada al sector firal de Catalunya, de forma parcial i
dʼacord amb les decisions del consell editorial de lʼesmentada revista.
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ESTADÍSTICA TERRITORIAL TIC A LES LLARS
Codi: 20 01 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Recollida de la informació de l'Enquesta territorial TIC a les llars que permeti l'obtenció d'estimacions
territorials dels principals indicadors d'equipament i ús de les TIC a les llars. Aquestes estimacions es
portaran a terme mitjançant la metodologia de l'estimació de petites àrees. Els resultats ﬁnals
s'homogeneïtzen amb els continguts de l'explotació de l'enquesta TIC que realitza l'INE.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: disponibilitat d'ordinador a l'habitatge, connexió a Internet a
l'habitatge, ús de l'ordinador, ús d'Internet, comerç electrònic
Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya i Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2013
Cost directe estimat: 63.900 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS EQUIPAMENTS I ELS USOS DE LES TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) EN LA POBLACIÓ
Objectiu de l'activitat: explotació especíﬁca per a Catalunya de les enquestes sobre els equipaments i els usos de les TIC
a les llars catalanes i realització d'una enquesta complementària per a obtenir una desagregació territorial dels resultats.
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ESTADÍSTICA TERRITORIAL TIC A LES LLARS
Codi: 20 01 02
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Aquesta estadística proporciona informació territorial sobre els principals indicadors dʼequipament en
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les llars (ordinador, Internet, mòbil, etc.) i sobre
lʼús de TIC que fa la població (freqüència dʼús, correu electrònic, compres, formació en TIC, etc.).
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: comarques i àmbits del Pla territorial
Resultats publicats:
Equipament i ús de TIC a les llars de Catalunya (Internet)

http://www.idescat.cat/territ/basicterr?TC=6&V0=3&V1=3&MN=1&V3=1328&PARENT=25&CTX=B

Enquesta sobre equipament i ús de les TIC a les llars de Catalunya (Internet)

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnex
toid=e65d7654894e7310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e65d7654894e7310VgnVCM10000
08d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Observacions:
Per raons pressupostàries, es va acordar que aquesta operació estadística tindrà una referència
temporal biennal. Per tant, no es va realitzar la recollida de la informació de lʼenquesta de lʼany
2012. Tanmateix, es van realitzar tasques del tancament de l'edició de l'enquesta de l'any 2011, atès
que la recollida de la informació es va allargar fins a començaments de l'any 2012. Aquest fet va
provocar que durant el 2012 es difongués la informació comarcal amb referència temporal 2011.
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NOMENCLATURES TERRITORIALS I ADMINISTRATIVES
Codi: 22 02 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Cartogràﬁc de Catalunya, Departament de Governació i
Relacions Institucionals
Ressenya de l'actuació:
Renovació contínua del sistema de codis d'entitats territorials i ens de gestió que s'oﬁcialitzen als
efectes estadístics a Catalunya, a partir de l'assignació dels codis de les entitats municipals
descentralitzades, mancomunitats, entitats metropolitanes, ens de gestió, consorcis i societats amb
participació pública local per part del Departament de Governació i Relacions Institucionals, i els
codis de la resta d'unitats estadístiques d'altres àmbits territorials (internacional, comunitari i estatal).
L'actuació inclou l'actualització dels topònims catalans, la gestió i el tractament de la informació de
base per a la referenciació geogràﬁca de la informació estadística, els treballs de normalització dels
viaris de Catalunya i la revisió de la base de codis territorials.
Origen de la informació: Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: Periodicitat: -

Variables principals a investigar: Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Governació i Relacions
Institucionals
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats: -

Disponibilitat dels resultats sintètics: Cost directe estimat: 36.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES OFICIALS
Objectiu de l'activitat: perfeccionament dels criteris d'homogeneïtat tècnica de l'estadística oﬁcial catalana.
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NOMENCLATURES TERRITORIALS I ADMINISTRATIVES
Codi: 22 02 01
Acompliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Actualització del sistema de codis territorials i administratius de Catalunya que s'oficialitza als efectes
estadístics i dels codis de la resta d'unitats estadístiques d'altres àmbits territorials (internacional,
comunitari i estatal). Aquesta actuació inclou la revisió en català dels noms dels països del món i de
les regions europees de la Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS), en col·laboració
amb l'Oficina d'Onomàstica de l'Institut dʼEstudis Catalans, així com la participació en el grup de
treball amb organismes de la Generalitat de Catalunya i l'Administració local per a l'establiment de
bases de dades per a la gestió de viaris amb criteris unificats.
Resultats publicats:
Codis territorials i dʼentitats (Internet)
http://www.idescat.cat/cat/territori/codis/

Nomenclàtor (Internet)

http://www.idescat.cat/nomenclatures/?TC=10&V0=4&V1=22&VS22=0

Observacions:
En el moment de redactar aquest informe estan en fase dʼelaboració les publicacions "Codis
territorials i administratius a Catalunya 2011-2012 (GEOCAT 2011-2012)", amb data de referència 1
de gener del 2012, "Nomenclàtor dʼentitats de població de Catalunya 2011 (NOMENCAT 2011)",
amb data de referència 1 de gener del 2011 i "Codis territorials sectorials de Catalunya 2011-2012",
amb data de referència 1 de gener del 2012. Les tres publicacions seran editades abans del segon
semestre del 2013.
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Actuacions estadístiques no dutes a terme PAAE 2012

PROGRAMA ANUAL D’ACTUACIÓ ESTADÍSTICA 2012
ACTUACIONS ESTADÍSTIQUES NO DUTES A TERME

06 03 02
08 05 01
08 05 09
08 08 01
10 03 01
10 04 01
11 07 01
12 20 01
14 23 01
16 01 01
18 05 01
27 01 02
28 01 02

ESTADÍSTICA DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL PARC D’HABITATGES
ESTADÍSTICA D’ELECCIONS SINDICALS
INDICADORS DE COSTOS ECONÒMICS DE LA SINISTRALITAT LABORAL
ESTADÍSTICA D’INICIATIVES D’OCUPACIÓ (I+O)
ENQUESTA D’USOS LINGÜÍSTICS A INSTITUCIONS PÚBLIQUES
SISTEMA D’INDICADORS LINGÜÍSTICS
SISTEMA D’INDICADORS SOBRE LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL I LABORAL
INDICADORS DEL TRANSPORT URBÀ
ESTADÍSTICA DE L’ACTIVITAT CREDITÍCIA DE LES CAIXES D’ESTALVI
ESTADÍSTICA DEL GRAU D’OCUPACIÓ DELS ESTABLIMENTS D’ALLOTJAMENT
TURÍSTIC DE CATALUNYA, DURANT LA TEMPORADA DE SETMANA SANTA I ESTIU
CLIMA COMERCIAL URBÀ
ANUARI ESTADÍSTIC DE LA DISTRIBUCIÓ COMERCIAL A CATALUNYA
QUADERNS D’ESTADÍSTICA
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ESTADÍSTICA DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL PARC D'HABITATGES
Codi: 06 03 02

Tipus d'actuació: en desenvolupament
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, col·legis d'Aparelladors i
Arquitectes Tècnics
Ressenya de l'actuació:
Explotació dels registres administratius de les inspeccions tècniques dels ediﬁcis d'habitatge. Aquests
informes tècnics ens permeten obtenir informació de l'estat de conservació dels ediﬁcis i habitatges, i
de les necessitats de rehabilitació.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: necessitats d'obres de rehabilitació a realitzar en ediﬁcis
d'habitatges i habitatges individuals.
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2013
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL PARC D'HABITATGE DESOCUPAT I DE LA REHABILITACIÓ
D'HABITATGES
Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques relacionades amb l'estat de conservació del parc
d'habitatges i amb les necessitats de rehabilitació.
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ESTADÍSTICA DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL PARC D'HABITATGES
Codi: 06 03 02
Acompliment: l'actuació estadística no s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Aquesta estadística proporciona informació sobre lʼestat de conservació dels edificis dʼhabitatges de
Catalunya, a partir de les inspeccions tècniques obligatòries realitzades a partir de lʼentrada en vigor
del Decret 187/2010 sobre la inspecció tècnica dels edificis dʼhabitatges.
Resultats publicats:
Observacions:
Aquesta activitat estadística, fins a lʼany 2010, es va desenvolupar a partir dels informes tècnics dels
edificis dʼhabitatges que es realitzaven a aquells edificis que volien obtenir alguna subvenció per ser
rehabilitats. Amb lʼentrada en vigor del Decret 187/2010, els informes tècnics anteriors sʼhan
substituït per les inspeccions tècniques obligatòries que marca lʼesmentat decret. Lʼactivitat
estadística no sʼha pogut desenvolupar perquè el desplegament del Decret no ha estat tan àgil com
es preveia i la informació rebuda per part de la Generalitat és molt deficient.
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ESTADÍSTICA D'ELECCIONS SINDICALS
Codi: 08 05 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Departament de Governació i Relacions Institucionals
Ressenya de l'actuació:
Les eleccions sindicals es poden dur a terme en centres de treball que tinguin sis o més treballadors.
A cada centre on es realitzen, s'emplena una acta electoral que recull els resultats obtinguts. Una
còpia de cada acta electoral es diposita en els Serveis territorials del Departament on les juntes
territorials de seguiment la revisen abans de tractar-la informàticament. El Ministeri de la Presidència
(Institut Nacional d'Administració Pública) (INAP) facilita les dades corresponents als funcionaris de
l'Estat. Es publiquen dades de representants elegits actius a 31 de desembre de cada any.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: representants elegits, sexe, àmbit territorial, tipus de centre de
treball, centrals sindicals.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: 10.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS
Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions
laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients
de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.
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ESTADÍSTICA D'ELECCIONS SINDICALS
Codi: 08 05 01
Acompliment: l'actuació estadística no s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Dades de representants elegits a 31 de desembre de cada any per central sindical, àmbit territorial,
sexe, i tipus de centre de treball, i comarca.
Referència temporal de les dades: 2011
Desagregació territorial: municipal, comarcal, provincial i Catalunya
Resultats publicats:
Observacions:
Sʼestà modificant lʼaplicació informàtica de suport a la gestió.
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INDICADORS DE COSTOS ECONÒMICS DE LA SINISTRALITAT LABORAL
Codi: 08 05 09

Tipus d'actuació: en desenvolupament
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Immigració

Ressenya de l'actuació:
Obtenir una estimació dels costos econòmics anuals dels accidents de treball.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i fórmules
mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: categoria del cost, agent econòmic que el suporta, grup d'edat,
gravetat, activitat econòmica, ocupació, tipus lesió, fórmules mixtes
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 60.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS
Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions
laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients
de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.
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INDICADORS DE COSTOS ECONÒMICS DE LA SINISTRALITAT LABORAL
Codi: 08 05 09
Acompliment: l'actuació estadística no s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Resultats publicats:
Observacions:
Lʼactuació estadística no sʼha dut a terme per manca de disponibilitat pressupostària.
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ESTADÍSTICA D'INICIATIVES D'OCUPACIÓ (I+O)
Codi: 08 08 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Tractament estadístic de la documentació administrativa disponible per tal de conèixer la incidència
del Programa d'iniciatives d'ocupació, que té per objecte promoure la generació d'ocupació en
l'entorn local.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: projectes empresarials i empreses qualiﬁcades d'iniciativa
d'ocupació (I+O), subvencions, tipus de subvenció, import, llocs de treball estables generats, àmbit
territorial, sexe.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012
Cost directe estimat: 10.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL FOMENT DE L'OCUPACIÓ
Objectiu de l'activitat: conèixer, entre altres, el nombre i les característiques de les diverses polítiques actives per al
foment de lʼocupació que es programen.
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ESTADÍSTICA D'INICIATIVES D'OCUPACIÓ (I+O)
Codi: 08 08 01
Acompliment: l'actuació estadística no s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Resultats publicats:
Observacions:
Lʼactuació estadística no sʼha dut a terme atès que, per al 2011, no seʼn va fer la convocatòria.
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ENQUESTA D'USOS LINGÜÍSTICS A INSTITUCIONS PÚBLIQUES
Codi: 10 03 01

Tipus d'actuació: en desenvolupament
Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya
Ressenya de l'actuació:
Realització d'una enquesta a l'àmbit dels serveis públics entesos com uns serveis prestats de forma
regular i contínua per l'Administració, directament o mitjançant concessionari, per satisfer les
necessitats generals públiques. Enguany es farà una selecció dels àmbits amb més repercussió
pública i lingüística.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions i empreses públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial i enquesta telefònica
Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: usos lingüístics en rètols, publicitat, documentació i comunicació
internes i externes, perﬁls lingüístics del personal i actituds lingüístiques.
Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: àmbits del Pla territorial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2013
Cost directe estimat: 40.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS USOS LINGÜÍSTICS EN INSTITUCIONS I EMPRESES
Objectiu de l'activitat: coneixement dels criteris lingüístics i dels usos globals del català i altres llengües oﬁcials i no
oﬁcials a Catalunya en els diversos àmbits institucionals i empresarials.
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ENQUESTA D'USOS LINGÜÍSTICS A INSTITUCIONS PÚBLIQUES
Codi: 10 03 01
Acompliment: l'actuació estadística no s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Resultats publicats:
Observacions:
Per motius econòmics no s'ha dut a terme aquesta estadística.
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SISTEMA D'INDICADORS LINGÜÍSTICS
Codi: 10 04 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya
Ressenya de l'actuació:
Obtenció d'un sistema d'indicadors lingüístics (SIL) que permeti fer un seguiment dels coneixements i
usos lingüístics a Catalunya en diversos àmbits a partir de les dades provinents d'estadístiques
oﬁcials.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic
Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció
de document estadístic
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: variables sociolingüístiques sobre coneixement, ús i consum
lingüístics.
Organismes difusors: Departament de Cultura
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: àmbits del Pla territorial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: SISTEMA D'INDICADORS LINGÜÍSTICS
Objectiu de l'activitat: fer un seguiment del coneixement, l'ús i la implantació del català i altres llengües oﬁcials i no oﬁcials
a Catalunya.
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SISTEMA D'INDICADORS LINGÜÍSTICS
Codi: 10 04 01
Acompliment: l'actuació estadística no s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Resultats publicats:
Observacions:
Durant lʼany 2012, la font principal dʼactualització dels indicadors lingüístics havien de ser les dades
lingüístiques derivades del Cens de la població del 2011 que duu a terme lʼInstitut Nacional
dʼEstadística per a tot lʼEstat, i de les quals lʼIdescat encara no disposa de les corresponents a
Catalunya.
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SISTEMA DʼINDICADORS SOBRE LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL I
LABORAL
Codi: 11 07 01

Tipus d'actuació: nova
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Construir un sistema dʻindicadors que faciliti informació sobre la compatibilització de la vida laboral i
personal i la incidència de les noves organitzacions de les formes de treball.
Origen de la informació: dades d'origen estadístic
Informant inicial: persona física i empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: indicadors de context sobre: usos del temps, evolució de les
necessitats de cura, inserció de la dona en el mercat de treball, repartiment de tasques familiars;
temps de treball, horaris, permisos i llicències per motius familiars, noves formes d'organització del
treball, sexe, edat, nivell formatiu, existència de càrregues familiars
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: 45.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: SISTEMA D'INDICADORS SOBRE ELS USOS DEL TEMPS I LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA
PERSONAL I LABORAL
Objectiu de l'activitat: elaboració d'un sistema d'indicadors que aporti dades i coneixement sobre la realitat en el
repartiment del temps de treball i la conciliació i que permeti una aplicació més efectiva de les polítiques d'igualtat en
aquest àmbit.
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SISTEMA DʼINDICADORS SOBRE LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL I
LABORAL
Codi: 11 07 01
Acompliment: l'actuació estadística no s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Resultats publicats:
Observacions:
L'actuació estadística no s'ha dut a terme per manca de disponibilitat pressupostària.
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INDICADORS DEL TRANSPORT URBÀ
Codi: 12 20 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Tractament estadístic de la informació proporcionada per les autoritats metropolitanes del transport
sobre el transport urbà de superfície en forma d'indicadors per conèixer el nivell d'oferta i de
demanda dels serveis de transport urbà de Catalunya.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de viatgers (en milions), nombre de línies, longitud de la
xarxa (en km) i vehicles - km (milions) del transport urbà de Catalunya.
Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat
Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: INDICADORS DEL TRANSPORT URBÀ
Objectiu de l'activitat: conèixer el nivell de servei, la qualitat, el preu i la productivitat del transport urbà de Catalunya.
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INDICADORS DEL TRANSPORT URBÀ
Codi: 12 20 01
Acompliment: l'actuació estadística no s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Resultats publicats:
Observacions:
Atès que la xarxa dʼautobusos urbans no és competència de la Generalitat de Catalunya, la recollida
dʼinformació dʼaquesta estadística presentava una dificultat elevada, la qual cosa, junt amb les
restriccions econòmiques, ha fet que aquesta estadística no sʼhagi dut a terme.
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ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT CREDITÍCIA DE LES CAIXES D'ESTALVI
Codi: 14 23 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Determinar les estadístiques dels crèdits concedits per les caixes d'estalvi catalanes, que tenen seu
a Catalunya, per ﬁnalitats i distribució territorial.
Origen de la informació: dades d'origen administratiu
Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu
Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: volum de crèdit viu per ﬁnalitats i distribució territorial
Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL SECTOR FINANCER I D'ASSEGURANCES
Objectiu de l'activitat: coneixement de les característiques bàsiques de l'activitat del sector ﬁnancer i del sector de les
assegurances a Catalunya, incloent-hi informació sobre els préstecs concedits per l'Institut Català del Crèdit Agrari i els
crèdits concedits per l'Institut Català de Finances, i també informació de les companyies d'assegurances i de les mutualitats
de previsió social.
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ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT CREDITÍCIA DE LES CAIXES D'ESTALVI
Codi: 14 23 01
Acompliment: l'actuació estadística no s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Resultats publicats:
Observacions:
Arran dels processos de reestructuració financera i les fusions i integracions de les caixes d'estalvi, el
Banc d'Espanya ha suprimit en les seves estadístiques la distinció entre banc i caixes d'estalvis.
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ESTADÍSTICA DEL GRAU D'OCUPACIÓ DELS ESTABLIMENTS D'ALLOTJAMENT
TURÍSTIC DE CATALUNYA, DURANT LA TEMPORADA DE SETMANA SANTA I ESTIU
Codi: 16 01 01

Tipus d'actuació: en desenvolupament
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Conèixer el grau d'ocupació dels establiments d'allotjament turístic de Catalunya, durant el període
de Setmana Santa i quinzenes dels mesos d'estiu.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia
Informant inicial: persona física i empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica
Periodicitat: altres

Variables principals a investigar: grau d'ocupació dels establiments d'allotjament turístic de
Catalunya.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 setmana
Cost directe estimat: 49.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'OCUPACIÓ TURÍSTICA: HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL
Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre de viatges i les pernoctacions en aquests tipus d'allotjament.
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ESTADÍSTICA DEL GRAU D'OCUPACIÓ DELS ESTABLIMENTS D'ALLOTJAMENT
TURÍSTIC DE CATALUNYA, DURANT LA TEMPORADA DE SETMANA SANTA I ESTIU
Codi: 16 01 01
Acompliment: l'actuació estadística no s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Resultats publicats:
Observacions:
Lʼactuació estadística no sʼha dut a terme per manca de disponibilitat pressupostària.
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CLIMA COMERCIAL URBÀ
Codi: 18 05 01

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Elaborar uns indicadors que reﬂecteixen l'evolució del sector de la distribució comercial als centres
comercials a cel obert, fent un tractament estadístic d'una enquesta als centres esmentats.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia
Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica
Periodicitat: semestral

Variables principals a investigar: avaluació conjunta de: vendes, marges, estocs i personal.
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: semestres del 2012
Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 mesos
Cost directe estimat: 16.400 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: INDICADORS DE LA CONJUNTURA DEL COMERÇ URBÀ
Objectiu de l'activitat: elaboració d'uns indicadors que reﬂecteixin l'evolució del sector de la distribució comercial als
centres comercials a cel obert, així com obtenció d'estadístiques bàsiques de les ﬁres de Catalunya.
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CLIMA COMERCIAL URBÀ
Codi: 18 05 01
Acompliment: l'actuació estadística no s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Resultats publicats:
Observacions:
Lʼactuació estadística no sʼha dut a terme per manca de disponibilitat pressupostària.
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ANUARI ESTADÍSTIC DE LA DISTRIBUCIÓ COMERCIAL A CATALUNYA
Codi: 27 01 02

Tipus d'actuació: nova
Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació:
Recopilació i sistematització d'informació estadística relacionada amb la distribució comercial del
sector quotidià en règim d'autoservei. L'actuació inclou una enquesta dirigida al sector a partir del
directori disponible a la Direcció General de Comerç.
Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia i recopilació de dades

Informant inicial: empresa, administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu i fórmules mixtes
Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'establiments, tipologia, superfície de venda, quotes de
mercat, rendiment mitjà, nombre de treballadors
Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació
Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012
Cost directe estimat: 20.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTORIALS
Objectiu de l'activitat: reunió, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, de la informació estadística més
rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.
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ANUARI ESTADÍSTIC DE LA DISTRIBUCIÓ COMERCIAL A CATALUNYA
Codi: 27 01 02
Acompliment: l'actuació estadística no s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Resultats publicats:
Observacions:
Lʼactuació estadística no sʼha dut a terme per manca de disponibilitat pressupostària.
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QUADERNS D'ESTADÍSTICA
Codi: 28 01 02

Tipus d'actuació: consolidada
Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: altres òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, departaments de la
Generalitat de Catalunya
Ressenya de l'actuació:
Coordinació tècnica i edició material dels Quaderns d'Estadística, publicació semestral que difon
aspectes relacionats amb la metodologia i pràctica estadística, la documentació històrica i la tasca
cientíﬁca, amb la col·laboració d'experts provinents del Sistema estadístic català. Per la seva
naturalesa, és una col·lecció destinada a un àmbit professional d'investigadors i tècnics interessats
en els processos de treball d'aquesta disciplina cientíﬁca.
Origen de la informació: Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: Periodicitat: semestral

Variables principals a investigar: Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats: -

Disponibilitat dels resultats sintètics: -

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
Activitat que desenvolupa: EDICIÓ DE REVISTES ESPECIALITZADES
Objectiu de l'activitat: difondre les innovacions metodològiques en l'àmbit de l'estadística teòrica, les disciplines connexes i
les fonts estadístiques oﬁcials, així com difondre productes relacionats amb la metodologia, els processos estadístics, la
documentació històrica i la tasca cientíﬁca.
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QUADERNS D'ESTADÍSTICA
Codi: 28 01 02
Acompliment: l'actuació estadística no s'ha dut a terme
Informació disponible i referència temporal de les dades:
Resultats publicats:
Quaderns dʼestadística

http://www.idescat.cat/cataleg/?tc=c&idp=92

Observacions:
Durant lʼany 2012, no sʼha editat cap exemplar dʼaquesta col·lecció. Les reduccions pressupostàries
del moment han obligat lʼIdescat a donar prioritat a dʼaltres tipus de canals de comunicació més
econòmics. Aquest és el cas del web, gràcies al qual sʼhan pogut difondre algunes publicacions de
lʼInstitut únicament en versió electrònica. La col·lecció "Quaderns dʼEstadística" no té una periodicitat
fixa; per tant, continua viva i pot créixer en nous números en els propers anys.
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Actuacions estadístiques del PAAE 2012. Per organismes responsables i acompliment

ACTUACIONS ESTADÍSTIQUES DEL PAAE 2012
PER ORGANISMES RESPONSABLES I ACOMPLIMENT
GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Presidència
Actuacions estadístiques dutes a terme
12 24 01

ESTADÍSTICA DE L’ESPORT

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
		
Actuacions estadístiques dutes a terme
08 07 02
12 03 01
12 07 01
12 07 02
12 09 01
14 07 01
14 11 01
14 12 01
14 13 01
14 14 01
14 15 01
14 17 01

ESTADÍSTICA DE LES ESCOLES I CENTRES DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA
ESTADÍSTICA DE SUPERFÍCIES I D’ESPAIS NATURALS PROTEGITS
ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I PRODUCCIONS FORESTALS
ESTADÍSTICA DE ROMPUDES FORESTALS
ESTADÍSTICA DE LES ESPÈCIES AMENAÇADES
COMPTES ECONÒMICS DEL SECTOR AGRARI
ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I PRODUCCIONS AGRÍCOLES
ESTADÍSTICA DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
ESTADÍSTICA DE LA RAMADERIA
ESTADÍSTICA DE PREUS DE LA TERRA
ESTADÍSTICA DE PREUS AGRARIS
ESTADÍSTICA DE LES CAPTURES PESQUERES

Actuacions estadístiques dutes a terme parcialment
14 16 01

XARXA COMPTABLE AGRÀRIA

Departament de Benestar Social i Família

Actuacions estadístiques dutes a terme
05 06 01
05 07 01
05 07 02
05 08 01
05 09 01
05 09 02
05 09 03
05 09 04
11 04 01
11 04 02
19 05 02

ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ A LA GENT GRAN
ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ A LES PERSONES AMB
DISCAPACITAT
ESTADÍSTICA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS
ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A
L’ADOLESCÈNCIA
ESTADÍSTICA D’AJUTS DE SUPORT A LES FAMÍLIES AMB INFANTS A CÀRREC
ESTADÍSTICA DE TÍTOLS DE FAMÍLIES NOMBROSES
ESTADÍSTICA DE L’ADOPCIÓ I L’ACOLLIMENT D’INFANTS
SISTEMA D’INDICADORS SOBRE LA JOVENTUT
ENQUESTA DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA
ESTADÍSTICA ECONÒMICA A ENTITATS NO LUCRATIVES DE SERVEIS SOCIALS

Departament de Cultura
Actuacions estadístiques dutes a terme
10 12 01
10 14 01
10 15 01
10 16 01
10 18 01
10 27 01
14 08 01
15 05 01

ESTADÍSTICA D’ARXIUS
ESTADÍSTICA DE MUSEUS I COL·LECCIONS
ESTADÍSTICA DE CINEMA
ESTADÍSTICA D’ARTS ESCÈNIQUES
ESTADÍSTICA DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
ESTADÍSTICA DEL TERCER SECTOR CULTURAL
ESTADÍSTICA DE L’AUDIOVISUAL
ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN CULTURA
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Actuacions estadístiques dutes a terme parcialment
10 10 01
10 13 01
14 26 01

ENQUESTA DE PRÀCTIQUES CULTURALS I USOS LINGÜÍSTICS
ESTADÍSTICA DEL LLIBRE
ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES CULTURALS

Actuacions estadístiques no dutes a terme
10 03 01
10 04 01

ENQUESTA D’USOS LINGÜÍSTICS A INSTITUCIONS PÚBLIQUES
SISTEMA D’INDICADORS LINGÜÍSTICS

Departament d’Economia i Coneixement
Actuacions estadístiques dutes a terme
10 09 01
10 26 01
13 08 01
14 23 02
14 23 03
15 01 01
15 01 02
15 02 01
15 07 01
15 10 01
18 07 01
23 03 03

ESTADÍSTICA DE L’ENSENYAMENT UNIVERSITARI
ESTADÍSTICA DEL JOC
PREVISIONS MACROECONÒMIQUES
ESTADÍSTICA DEL CRÈDIT PÚBLIC
ESTADÍSTICA DEL SECTOR DE LA MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES PRIVADES
ESTADÍSTICA DE LA RECAPTACIÓ DE TRIBUTS
ESTADÍSTICA DE LA RECAPTACIÓ LÍQUIDA DELS TRIBUTS
ESTADÍSTICA DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ESTADÍSTICA DE LES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT
ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÙBLICA EN R+D I INNOVACIÓ
INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA
DIRECTORI DE MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL VOLUNTÀRIA

Actuacions estadístiques no dutes a terme
14 23 01

ESTADÍSTICA DE L’ACTIVITAT CREDITÌCIA DE LES CAIXES D’ESTALVI

Institut d’Estadística de Catalunya
Actuacions estadístiques dutes a terme
01 01 01
01 03 01
01 03 02
01 04 01
01 05 01
02 01 01
02 01 02
02 02 01
03 01 01
03 01 02
04 02 01
04 02 02
05 01 01
05 02 01
05 02 02
05 03 01
05 05 01
08 01 01
08 02 01
08 03 01
10 11 01
10 28 01
11 01 01
13 01 01
13 01 02
13 01 03
13 02 01
13 02 02
13 02 03
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CENSOS DE POBLACIÓ I HABITATGES
ESTADÍSTICA D’ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ
ESTADÍSTICA DE NATURALESA DE LA POBLACIÓ
ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA
CENS DE CATALANS RESIDENTS A L’ESTRANGER
ESTADÍSTICA DE NAIXEMENTS I MATRIMONIS
ESTADÍSTICA DE DIVORCIS, SEPARACIONS I NUL·LITATS
ESTADÍSTICA DE MOVIMENTS MIGRATORIS
ESTIMACIONS DE POBLACIÓ
ESTIMACIONS DE POBLACIÓ VINCULADA
INDICADORS DEMOGRÀFICS
ESPERANÇA DE VIDA I SALUT DE LA POBLACIÓ
ENQUESTA DE CONDICIONS DE VIDA I HÀBITS DE LA POBLACIÓ
ESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓ PERSONAL DE LA RENDA
ESTADÍSTICA DE RISC A LA POBRESA
ESTADÍSTICA DE DESPESA EN CONSUM DE LES LLARS
ESTADÍSTICA DE L’ÚS DEL TEMPS DE LA POBLACIÓ
ESTADÍSTICA DE POBLACIÓ ACTIVA
ESTADÍSTICA D’ESTRUCTURA SALARIAL
ESTADÍSTICA DE COSTOS LABORALS
ESTADÍSTICA DE BIBLIOTEQUES
ESTADÍSTICA DEL FINANÇAMENT I LA DESPESA DE L’ENSENYAMENT PRIVAT
INDICADORS SOCIALS TERRITORIALS
TAULA INPUT-OUTPUT 2011
ESTADÍSTICA D’IMPACTES ECONÒMICS
ESTADÍSTICA DE CONSUMS INTERMEDIS
COMPTES ECONÒMICS ANUALS (OFERTA)
COMPTES ECONÒMICS ANUALS (DEMANDA)
COMPTES ECONÒMICS ANUALS (RENDES)

13 03 01
13 04 02
13 05 01
14 01 01
14 02 01
14 03 01
14 05 01
14 06 01
14 08 01
14 09 01
14 18 01
16 01 03
16 01 04
16 01 05
16 01 06
16 02 01
17 01 01
17 01 02
17 03 01
18 01 01
18 02 01
18 03 01
18 03 02
18 03 03
18 03 04
18 06 01
18 06 02
18 06 03
19 01 01
19 02 01
19 03 01
19 05 02
20 01 01
20 02 01
20 02 02
21 01 01
21 02 02
21 03 01
22 01 01
22 01 02
22 02 03
22 02 04
22 02 05
22 02 06
22 02 08
22 03 01
22 04 01
22 04 02
22 05 02
22 05 03
23 01 01
23 02 01
23 03 01
23 03 02
24 01 01
25 01 01
25 02 01
25 03 01
26 01 01
26 02 01

AVANÇ DE COMPTES ECONÒMICS ANUALS
MACROMAGNITUDS TERRITORIALS: RENDA FAMILIAR DISPONIBLE COMARCAL I
MUNICIPAL
COMPTABILITAT TRIMESTRAL
ESTADÍSTICA INDUSTRIAL D’EMPRESES
ESTADÍSTICA D’EMPRESES DEL COMERÇ
ESTADÍSTICA D’EMPRESES TURÍSTIQUES
ESTADÍSTICA D’EMPRESES DEL TRANSPORT
ESTADÍSTICA DE SERVEIS A LES EMPRESES
ESTADÍSTICA DE L’AUDIOVISUAL
CENS AGRARI 2009
ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE PRODUCTES
ESTADÍSTICA DE L’ACTIVITAT HOTELERA
ESTADÍSTICA DE L’ACTIVITAT EN CÀMPINGS
ESTADÍSTICA DE L’ACTIVITAT EN TURISME RURAL
INDICADORS DE RENDIBILITAT DEL SECTOR HOTELER
ESTADÍSTICA DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA
ESTADÍSTICA DEL COMERÇ AMB L’ESTRANGER
COMERÇ AMB L’ESTRANGER SEGONS CONTINGUT TECNOLÒGIC
INDICADORS DE POSICIÓ COMPETITIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL
ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL
ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS
INDICADORS CONJUNTURALS D’ACTIVITAT DEL SECTOR SERVEIS
INDICADOR CONJUNTURAL DE PRODUCCIÓ DEL SECTOR SERVEIS
ESTADÍSTICA CONJUNTURAL DEL COMERÇ AL DETALL
ÍNDEX DE VENDES EN GRANS SUPERFÍCIES
CLIMA EMPRESARIAL DE CATALUNYA
CLIMA EMPRESARIAL TERRITORIAL DE CATALUNYA
INDICADOR DE CONFIANÇA EMPRESARIAL
COMPTES INTEGRATS DE LA PROTECCIÓ SOCIAL
ESTADÍSTICA DE LES PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS DE SOSTENIMENT DE
LA RENDA
ESTADÍSTICA SOBRE EL FINANÇAMENT I LA COMPRA DE SERVEIS DE LA
GENERALITAT AL SECTOR NO LUCRATIU
ESTADÍSTICA ECONÒMICA A ENTITATS NO LUCRATIVES DE SERVEIS SOCIALS
ESTADÍSTICA TIC A LES LLARS
ESTADÍSTICA TIC A LES EMPRESES
ESTADÍSTICA DEL SECTOR DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA
COMUNICACIÓ (TIC)
ESTADÍSTICA DE PERSONAL D’R+D
ESTADÍSTICA DE FINANÇAMENT I DESPESA EN R+D
ESTADÍSTICA DE LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
ELABORACIÓ I SEGUIMENT DE PROGRAMES ANUALS D’ACTUACIÓ ESTADÍSTICA
ASSISTÈNCIA TÈCNICA ESTADÍSTICA A LA PRODUCCIÓ I LA DIFUSIÓ ESTADÍSTICA
CLASSIFICACIÓ CATALANA DE PRODUCTES PER ACTIVITATS
CLASSIFICACIÓ CATALANA D’OCUPACIONS
CLASSIFICACIÓ CATALANA D’EDUCACIÓ
ADAPTACIÓ D’ALTRES CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES
CODIFICACIÓ AUTOMÀTICA
REGISTRE DE FITXERS ESTADÍSTICS
FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL EN ESTADÍSTICA
COOPERACIÓ EDUCATIVA EN ESTADÍSTICA
PERFECCIONAMENT DE MÈTODES DE FUSIÓ DE DADES I D’ESTIMACIÓ D’ÀREES
PETITES
MÈTODES DE CONTROL DE LA REVELACIÓ ESTADÍSTICA
REGISTRE DE POBLACIÓ DE CATALUNYA
DIRECTORI D’HABITATGES PRINCIPALS
DIRECTORI D’EMPRESES I ESTABLIMENTS
ESTADÍSTICA D’EMPRESES I ESTABLIMENTS
GEOREFERENCIACIÓ DEL SECCIONAT MUNICIPAL
EL WEB DE L’IDESCAT
EL WEB EDUCATIU
BIBLIOTECA DE L’IDESCAT
ANUARI ESTADÍSTIC DE CATALUNYA
SISTEMA D’INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA
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26 02 02
26 03 01
27 03 01
28 01 01
28 02 01

SISTEMA D’INDICADORS D’ESTRUCTURA ECONÒMICA
SISTEMA D’INDICADORS DE L’ESTADÍSTICA COMUNITÀRIA
SISTEMA D’INDICADORS DELS MUNICIPIS I COMARQUES
REVISTA SORT (“STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS”)
PROMOCIÓ DE LA PRODUCCIÓ I L’ANÀLISI ESTADÍSTICA

Actuacions estadístiques dutes a terme parcialment
04 01 01
10 10 01
17 04 01
20 01 02
22 02 01

SÈRIES HISTÒRIQUES DE LA DEMOGRAFIA CATALANA
ENQUESTA DE PRÀCTIQUES CULTURALS I USOS LINGÜÍSTICS
INDICADORS DE POSICIÓ COMPETITIVA DEL SECTOR TURÍSTIC
ESTADÍSTICA TERRITORIAL TIC A LES LLARS
NOMENCLATURES TERRITORIALS I ADMINISTRATIVES

Actuacions estadístiques no dutes a terme
28 01 02

QUADERNS D’ESTADÍSTICA

Departament d’Empresa i Ocupació
Actuacions estadístiques dutes a terme
05 11 01
08 05 02
08 05 03
08 05 04
08 05 05
08 05 06
08 05 07
08 05 08
08 05 10
08 06 01
08 06 02
08 06 03
08 08 02
08 08 03
08 08 04
08 09 01
08 09 02
08 10 01
09 13 01
11 06 01
14 19 01
14 20 01
14 20 02
14 20 03
14 20 04
14 20 05
14 20 06
14 20 07
14 21 01
14 22 01
16 01 02
16 02 02
16 02 03
16 02 04
16 02 05
17 02 01
18 07 02
18 08 01
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ESTADÍSTICA DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ
ESTADÍSTICA D’EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ
ESTADÍSTICA DE VAGUES I TANCAMENTS PATRONALS
ESTADÍSTICA DE NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONS LABORALS COL·LECTIVES
ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONS LABORALS INDIVIDUALS
ESTADÍSTICA DE SINISTRALITAT LABORAL
ESTADÍSTICA DE LES EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL
ESTADÍSTICA DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL
ESTADÍSTICA DELS DEMANDANTS D’OCUPACIÓ I DE L’ATUR REGISTRAT
ESTADÍSTICA DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL
ESTADÍSTICA DE LES OFERTES DE TREBALL REGISTRADES
ESTADÍSTICA DE CREACIÓ D’EMPRESES A TRAVÉS DE LA XARXA I DEL
PROGRAMA INICIA
ESTADÍSTICA DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA
ESTADÍSTICA DEL SUPORT A COOPERATIVES I SOCIETATS LABORALS
ESTADÍSTICA DE SOCIETATS COOPERATIVES
ESTADÍSTICA DE SOCIETATS LABORALS
ESTADÍSTICA DE L’OCUPACIÓ ASSALARIADA I AUTÒNOMA
ESTADÍSTICA DE PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS
SISTEMA D’INDICADORS SOBRE DISCAPACITAT I OCUPACIÓ
ESTADÍSTICA CONJUNTURAL DE LA INVERSIÓ INDUSTRIAL
BALANÇ ENERGÈTIC
ESTADÍSTICA D’ENERGIA ELÈCTRICA
ESTADÍSTICA DEL GAS NATURAL
ESTADÍSTICA DEL CARBÓ I DEL COC DE PETROLI
ESTADÍSTICA DEL PETROLI
ESTADÍSTICA DE LES ENERGIES RENOVABLES
ESTADÍSTICA MUNICIPAL I COMARCAL DEL CONSUM DE GAS NATURAL I
D’ENERGIA ELÈCTRICA
ESTADÍSTICA DEL CONSUM ENERGÈTIC DEL SECTOR INDUSTRIAL
ESTADÍSTICA DE QUALITAT DEL SERVEI ELÈCTRIC
ESTADÍSTICA D’ESTABLIMENTS TURÍSTICS
ESTADÍSTICA DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA. AMPLIACIÓ DE
RESULTATS
ESTADÍSTICA DE LA DESPESA DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA
ESTADÍSTICA DELS VIATGES DELS CATALANS
ESTADÍSTICA DELS VIATGES A CATALUNYA DELS RESIDENTS A LA RESTA DE
L’ESTAT
CLIMA EXPORTADOR
INDICADORS DE DEMOGRAFIA EMPRESARIAL
ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA ELÈCTRICA

18 08 02
18 08 03
18 08 04
18 09 01

ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE GAS NATURAL
ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE PETROLI
ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE CARBÓ I COC DE PETROLI
ESTADÍSTICA D’EXPECTATIVES INDUSTRIALS

Actuacions estadístiques dutes a terme parcialment
08 07 01
18 05 02
20 01 02

ESTADÍSTICA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL
INDICADORS DE FIRES
ESTADÍSTICA TERRITORIAL TIC A LES LLARS

Actuacions estadístiques no dutes a terme
08 05 01
08 05 09
08 08 01
11 07 01
16 01 01
18 05 01
27 01 02

ESTADÍSTICA D’ELECCIONS SINDICALS
INDICADORS DE COSTOS ECONÒMICS DE LA SINISTRALITAT LABORAL
ESTADÍSTICA D’INICIATIVES D’OCUPACIÓ (I+O)
SISTEMA D’INDICADORS SOBRE LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL I
LABORAL
ESTADÍSTICA DEL GRAU D’OCUPACIÓ DELS ESTABLIMENTS D’ALLOTJAMENT
TURÍSTIC DE CATALUNYA, DURANT LA TEMPORADA DE SETMANA SANTA I ESTIU
CLIMA COMERCIAL URBÀ
ANUARI ESTADÍSTIC DE LA DISTRIBUCIÓ COMERCIAL A CATALUNYA

Departament d’Ensenyament
Actuacions estadístiques dutes a terme
10 05 01
10 06 01
10 07 01
10 08 01
15 04 01
20 03 01

ESTADÍSTICA DELS CENTRES, ALUMNES I PROFESSORS D’EDUCACIÓ NO
UNIVERSITÀRIA
ESTADÍSTICA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA
SÈRIES ESTADÍSTIQUES EDUCATIVES
INDICADORS ESTADÍSTICS DE L’ENSENYAMENT
ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN EDUCACIÓ
EQUIPAMENT I USOS DE TIC ALS CENTRES EDUCATIUS

Departament de Governació i Relacions Institucionals
Actuacions estadístiques dutes a terme
07 08 01
15 03 01
15 08 01
15 08 02
15 09 01
15 09 02

ESTADÍSTICA DE RESULTATS ELECTORALS
ESTADÍSTICA DE PRESSUPOSTOS I LIQUIDACIONS DELS ENS LOCALS
ESTADÍSTICA RELATIVA AL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL
ESTADÍSTICA DE LES ACTUACIONS DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE
CATALUNYA (PUOSC)
ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ
INDICADORS SOBRE OCUPACIÓ PÚBLICA

Actuacions estadístiques dutes a terme parcialment
12 16 01

ESTADÍSTICA D’INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Departament d’Interior
Actuacions estadístiques dutes a terme
07 01 01
07 01 02
07 02 01
07 03 01

ENQUESTA DE SEGURETAT PÚBLICA
ESTADÍSTICA DE SEGURETAT CIUTADANA
ESTADÍSTICA DE SEGURETAT VIÀRIA
ESTADÍSTICA D’EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

Departament de Justícia
Actuacions estadístiques dutes a terme
07 04 01

ESTADÍSTICA DE SERVEIS PENITENCIARIS, REHABILITACIÓ MESURES PENALS
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07 05 01
07 06 01
07 07 01
07 10 01
07 11 01

ALTERNATIVES
ESTADÍSTICA DE JUSTÍCIA JUVENIL
ESTADÍSTICA DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
ESTADÍSTICA DE FUNDACIONS I ASSOCIACIONS
ESTADÍSTICA D’ATENCIÓ A LA VÍCTIMA DEL DELICTE
ESTADÍSTICA DE MEDIACIONS EN L’ÀMBIT DEL DRET PRIVAT

Departament de Salut
Actuacions estadístiques dutes a terme
04 02 02
09 01 01
09 02 01
09 03 01
09 04 01
09 05 01
09 06 01
09 07 01
09 07 02
09 07 03
09 08 01
09 08 02
09 10 01
09 10 02
09 11 01
15 06 01

ESPERANÇA DE VIDA I SALUT DE LA POBLACIÓ
ENQUESTA DE SALUT DE LA POBLACIÓ
ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT
ESTADÍSTICA DE MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA
ESTADÍSTICA DEL CONJUNT MÍNIM BÀSIC DE DADES D’ALTA HOSPITALÀRIA
ESTADÍSTICA D’ESTABLIMENTS SANITARIS EN RÈGIM D’INTERNAT
ESTADÍSTICA DE CENTRES I SERVEIS SANITARIS
ESTADÍSTICA DE LA MORBIDITAT PEL VIH/ITS
ESTADÍSTICA DEL MONITORATGE DE LES CONDUCTES, PREVALENÇA I
INCIDÈNCIA SOBRE EL VIH/ITS
ESTADÍSTICA DEL MONITORATGE CLÍNIC, DIAGNÒSTIC I TERAPÈUTIC DEL VIH I
LES ITS
ESTADÍSTICA DE REPRODUCCIÓ HUMANA ASSISTIDA
ESTADÍSTICA D’INTERRUPCIONS VOLUNTÀRIES D’EMBARÀS
ESTADÍSTICA DE TRASPLANTAMENTS
ESTADÍSTICA DE MALALTS RENALS
ESTADÍSTICA DE FARMÀCIA
ESTADÍSTICA DE LA DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA

Actuacions estadístiques dutes a terme parcialment
09 16 01
09 12 01
09 10 03
09 06 02
09 09 01

ESTADÍSTICA DELS CENTRES INTEGRATS A LA XARXA D’ATENCIÓ A LES
DROGODEPENDÈNCIES
ESTADÍSTICA DEL CONTROL SANITARI D’AIGÜES
ESTADÍSTICA DEL REGISTRE DE DIABETIS TIPUS I
ESTADÍSTICA D’ACTIVITAT DE LES ENTITATS D’ASSEGURANÇA LLIURE
D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
ESTADÍSTIQUES DEL REGISTRE DE CÀNCER

Departament de Territori i Sostenibilitat
Actuacions estadístiques dutes a terme
06 01 01
06 01 02
06 02 01
06 03 01
06 03 03
06 04 01
06 04 02
06 04 03
06 04 04
06 05 01
06 05 02
06 07 01
12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 02 01
12 02 02
12 03 02
12 03 03
656

ESTADÍSTICA DE L’EDIFICACIÓ RESIDENCIAL
ESTADÍSTICA DE L’EDIFICACIÓ NO RESIDENCIAL
ESTADÍSTICA DE LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA
ESTADÍSTICA DE MOBILITZACIÓ DEL PARC DESOCUPAT
ESTADÍSTICA DE LA REHABILITACIÓ PROTEGIDA D’HABITATGES
ESTADÍSTICA DE L’OFERTA I EL PREU DE L’HABITATGE DE NOVA CONSTRUCCIÓ
ESTADÍSTICA DE L’OFERTA I EL PREU DE VENDA DE L’HABITATGE DE SEGONA
MÀ
ESTADÍSTICA DEL SEGUIMENT DE LA CONJUNTURA IMMOBILIÀRIA
ESTADÍSTICA DEL LLOGUER D’HABITATGES
ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA D’HABITATGE SOCIAL
ESTADÍSTICA DELS AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER
ESTADÍSTICA DE LA LICITACIÓ OFICIAL D’OBRES
ESTADÍSTICA DE RESIDUS INDUSTRIALS DECLARATS
ESTADÍSTICA DE RESIDUS MUNICIPALS
ESTADÍSTICA DE GESTORS DE RESIDUS INDUSTRIALS I DE LA CONSTRUCCIÓ
ESTADÍSTICA DE TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS URBANES
ESTADÍSTICA SOBRE LES ENTITATS SUBMINISTRADORES D’AIGUA PER AL
CONSUM HUMÀ
SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL I ETIQUETATGE ECOLÒGIC
ESTADÍSTICA SOBRE DECLARACIONS D’IMPACTE AMBIENTAL

12 04 01
12 04 02
12 05 01
12 06 01
12 10 01
12 11 01
12 13 01
12 14 01
12 17 01
12 18 01
12 19 01
12 21 01
12 22 01
12 23 01
12 24 01
12 28 01
15 07 01
18 10 01
27 01 01

ESTADÍSTICA DE QUALITAT DE L’AIRE
ÍNDEX DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
INDICADORS DE LA QUALITAT SANITÀRIA DE LES AIGÜES DE BANY A LA
TEMPORADA D’ESTIU
ESTADÍSTICA D’ACTIVITATS EXTRACTIVES
ESTADÍSTICA DE DADES METEOROLÒGIQUES
ESTADÍSTICA HIDROGRÀFICA
ESTADÍSTICA DE L’EVOLUCIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC I LES QUALIFICACIONS
URBANÍSTIQUES DEL SÒL
ESTADÍSTICA DEL PLANEJAMENT GENERAL VIGENT
ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT FERROVIARI
ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT AERI
ESTADÍSTICA DEL TRÀNSIT MARÍTIM ALS PORTS
ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS PER CARRETERA
ESTADÍSTICA DE LA XARXA VIÀRIA
ESTADÍSTICA DE TRÀNSIT DE LA XARXA DE CARRETERES
ESTADÍSTICA DE LES AUTORITZACIONS DEL TRANSPORT
INDICADORS DE MOBILITAT
ESTADÍSTICA DE LES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT
ESTADÍSTICA DELS COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓ
ANUARI ESTADÍSTIC DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Actuacions estadístiques dutes a terme parcialment
12 15 01

ESTADÍSTICA DE SECTORS DE PLANEJAMENT

Actuacions estadístiques no dutes a terme
06 03 02
12 20 01

ESTADÍSTICA DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL PARC D’HABITATGES
INDICADORS DEL TRANSPORT URBÀ

ENTITATS TERRITORIALS
Ajuntament de Barcelona
Actuacions estadístiques dutes a terme
01 06 01
01 06 02
01 06 03
02 04 01
02 04 02
05 02 03
06 08 01
06 08 02
07 09 01
08 12 01
09 14 01
09 14 02
09 14 03
09 14 04
12 29 01
14 25 02
22 06 01
27 01 03

ESTADÍSTICA D’ESTRUCTURA I NATURALESA DE LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE
BARCELONA
ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA DEL MUNICIPI DE BARCELONA
ESTADÍSTICA DE LES LLARS DEL MUNICIPI DE BARCELONA
ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE
BARCELONA
ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT MIGRATORI DE LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE
BARCELONA
DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LA RENDA FAMILIAR A BARCELONA
ESTADÍSTICA DEL MERCAT IMMOBILIARI DE SEGONA MÀ AL MUNICIPI DE
BARCELONA
ESTADÍSTICA DEL CADASTRE DEL MUNICIPI DE BARCELONA
ESTADÍSTICA ELECTORAL DEL MUNICIPI DE BARCELONA
ESTADÍSTICA DEL MERCAT DE TREBALL DEL MUNICIPI DE BARCELONA
ESTADÍSTICA DE LA MORBIDITAT DEL MUNICIPI DE BARCELONA
ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT DEL MUNICIPI DE BARCELONA
ESTADÍSTICA SOBRE LA TUBERCULOSI A BARCELONA
ESTADÍSTICA SOBRE LA SIDA I INFECCIÓ PEL VIH A BARCELONA
ESTADÍSTICA DEL PARC DE VEHICLES DEL MUNICIPI DE BARCELONA
ESTADÍSTICA DEL TURISME EN HOTELS A BARCELONA
DENTIFICADORS TERRITORIALS DEL MUNICIPI DE BARCELONA
ANUARI ESTADÍSTIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Actuacions estadístiques dutes a terme
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27 01 06

ANUARI ESTADÍSTIC DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Actuacions estadístiques dutes a terme
27 01 04

ANUARI ESTADÍSTIC DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Actuacions estadístiques dutes a terme
27 01 07

ANUARI ESTADÍSTIC DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Ajuntament de Terrassa
Actuacions estadístiques dutes a terme
27 01 05

ANUARI ESTADÍSTIC DE TERRASSA

Ajuntament de Viladecans
Actuacions estadístiques dutes a terme
27 01 08

ANUARI ESTADÍSTIC DE VILADECANS

Consell Comarcal del Baix Llobregat
Actuacions estadístiques dutes a terme
27 01 09

ANUARI ESTADÍSTIC COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT

ENTITATS DE DRET PÚBLIC
Autoritat del Transport Metropolità
Actuacions estadístiques dutes a terme
12 28 02

ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU A LA REGIÓ METROPOLITANA
DE BARCELONA

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Actuacions estadístiques dutes a terme
14 25 02
18 06 01

ESTADÍSTICA DEL TURISME EN HOTELS A BARCELONA
CLIMA EMPRESARIAL DE CATALUNYA

Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Actuacions estadístiques dutes a terme
14 08 01

ESTADÍSTICA DE L’AUDIOVISUAL

Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer
Actuacions estadístiques dutes a terme
09 09 03

ESTADÍSTICA D’INCIDÈNCIA DEL CÀNCER DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA

Institut Cartogràfic de Catalunya
Actuacions estadístiques dutes a terme
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24 01 01

GEOREFERENCIACIÓ DEL SECCIONAT MUNICIPAL

Institut Català d’Oncologia
Actuacions estadístiques dutes a terme parcialment
09 09 02

ESTADÍSTICA D’INCIDÈNCIA DEL CÀNCER A LA REGIÓ SANITÀRIA GIRONA

Institut Català de les Empreses Culturals
Actuacions estadístiques dutes a terme
14 08 01

ESTADÍSTICA DE L’AUDIOVISUAL

Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Actuacions estadístiques dutes a terme
05 01 01

ENQUESTA DE CONDICIONS DE VIDA I HÀBITS DE LA POBLACIÓ

UNIVERSITATS
Universitat Autònoma de Barcelona
28 01 01

REVISTA SORT (“STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS”)

Universitat de Barcelona
28 01 01

REVISTA SORT (“STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS”)

Universitat de Girona
28 01 01

REVISTA SORT (“STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS”)

Universitat Politècnica de Catalunya
28 01 01

REVISTA SORT (“STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS”)
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