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Actualitat i presència institucional
Des de la sessió de 10 de novembre de 2016
 22-12-2016 El Parlament aprova el PEC 2017-2020 i la modificació de la LEC

De novembre de 2016 a desembre de 2017

 Workshop AMyC
20 i 21 d’octubre de 2016 (coincidint amb el Dia Europeu de l’Estadística):

o Dynamic Factor Models for GDP nowcasting: an application to the Catalan economy.

 Nova Presidència i Junta de la Societat Catalana d’Estadística 
(Idescat n’és soci institucional). Desembre de 2016.

 Congrés New Techniques and Technologies for Statistics (NTTS 2017)
Congrés internacional biennal organitzat per EUROSTAT. Brussel·les, 14-16 de març de 2017:

o Statistical disclosure control on visualising geocoded population data using a structure in quadtrees.
o Building a new dissemination architecture model.

 Jornades I+D MESIO UPC-UB 2017
Organitzades per la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC. Maig de 2017.

 Visita de la delegació del sistema estadístic de Corea del Sud
Jornades 22 i 23 de juny de 2017. 

 XI Jornades SIG Libre. Girona, juny de 2017:
o Són els grids de població realment útils?



Presència institucional

 Jornada de primavera 2018: Big Data Science
ETSEIB, juny:

o Reflexions sobre Big Data i l’estadística oficial.

 European Conference on Quality in Official Statistics 2018 (Q2018)
Biennal. Organitzada per EUROSTAT. Cracòvia, Polònia, 26-28 de juny:

o Building the territorial statistical register: quality control on geocoded administrative data.

 XII Jornades SIG Libre Universitat de Girona, maig:

o Anàlisi i consideracions sobre la implementació del Registre estadístic de territori.

 Privacy in Statistical Databases València, setembre. 

 Cities4People-Smart Cities and Data Analytics. Amsterdam, 18 d’abril:

o Participació de l’Idescat a JADS International Expert Meeting of Representatives of National Bureaus of Statistics 
and International Agencies.

 XXXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa i XI Jornadas de 
Estadística Pública. Oviedo, 30 de maig - 1 de juny:

o Taula rodona: Nuevas capacidades de los futuros estadísticos oficiales.

o DSA (Direct Seasonal Adjustment): Ajuste estacional de indicadores de coyuntura económica mediante DFA 
(Direct Filter Approach).

o Análisis y consideraciones sobre la implementación del Registro estadístico de territorio.



Presència institucional

 XX Jornades d’Estadística de les Comunitats Autònomes 
(JECAS)
Logronyo, 4-5 d’octubre. 
Ponències:
o Estimacions de població centenària
o Elaboració del compte de fluxos de materials de Catalunya
o Anàlisi i consideracions sobre la implementació del Registre estadístic de territori
o Les metadades en el model de difusió de l'Institut d’Estadística de Catalunya, Idescat
o Projecte Qualitas: aplicació tecnològica per a la gestió de processos estadístics
o L'ajustament estacional basat en models: procediments, eines, limitacions i 

alternatives
Pòster:  L'enquesta d'usos lingüístics de la població 2018

 Dia de l’Estadística de Catalunya 2018. 15 anys de la revista 
SORT.
Societat Catalana d’Estadística. Institut d’Estudis Catalans, octubre.

De gener a octubre de 2018



Activitats de formació, promoció i difusió
Cursos i sessions tècniques https://www.idescat.cat/formacio/

 10 activitats: 6 cursos, 3 seminaris i 1 taller
 28 sessions tècniques  (479+500 assistents)

Cooperació educativa
2017
 2 convenis d’estada en pràctiques:

- Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, Facultat de Filosofia i Lletres. UAB

- Grau de Ciències Ambientals a la Facultat de Biologia. UB

 Concurs Student i Concurs Planter
 Visites de centres educatius (29 sessions, 1.053 assistents) 

2018
 1 conveni d’estada en pràctiques:

- Grau d’Estadística. UB-UPC.

 Concurs Student i Concurs Planter
 Visites de centres educatius (previsió 25 sessions, 1.000 assistents) 

https://www.idescat.cat/formacio/


Activitats de formació i promoció de l’estadística
 Atenció a investigadors

(sol·licituds de microdades per a finalitats científiques)

2017 BGSE (1), CED (2), UAB (2), UB (1), Ivàlua (1)

2018 BGSE (1), UPF (1), UAB (1), UB (1), UIC (1)
En curs: BGSE (3), UOC (1), UAB (1), UIC (1), IPEG (1)

 Línies de recerca Idescat
 Fusió de dades (administratives i estadístiques)

 PIB conjuntural (nowcasting)

 Tractament dels efectes de calendari i estacional en els indicadors de conjuntura

econòmica

 Mètodes per a la preservació del secret estadístic en dades geocodificades

 Indicador de qualitat (RET)



Revista SORT

 15 anys de la revista
• 17 volums i 34 números
• Successora de Qüestiió, publicada per l’Idescat des del 1992
• Celebració el 5 d’octubre, Dia de l’Estadística de Catalunya
• Des del 2018, amb la URV, totes les universitats públiques són

coeditores amb l’Idescat

 Factor d’impacte 2017: 1.344
• Q2 de la categoria Statistics and Probability
• Q3 de la categoria Operations Research & Management Science
• Mitjana dels darrers cinc anys: 1.403

 2017: 114 articles rebuts, 17 publicats

 2018: volum 42, 5 articles al primer número, segon número al desembre
• Ja s’han rebut 100 articles
• S’han redactat noves guidelines per als autors en el web de SORT amb enllaç a un template en 

format Latex
• Presència de la revista al Congrés de la International Biometric Society celebrat a Barcelona 

(XXIXth International Biometric Conference (IBC2018)



Millores al web i difusió
 Nou visor tabular (2017)
 Incorporació de gràfics al visor (4T2018)
 Nou API Idescat (Nov. 2017)
 Prova pilot amb el gestor d’APIs corporatiu Gencat



Sessió de 5 de novembre de 2018

3.- Proposta de Programa anual d’actuació estadística 
per a l’any 2019
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Programa anual d’actuació estadística 2019

Normativa:

 Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya:

 Llei 5/2016, de 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, i de modificació de la 
Llei 23/1998, d’estadística de Catalunya
6è Pla que aprova el Parlament
Defineix la programació quadriennal

1r programa: 
Decret 11/2017, de 7 de febrer, pel qual s’aprova el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2017.
2n programa:
Decret 191/2018, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2018.

Proposta del Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2019
3r programa:

Un cop aprovat pel Consell Rector i pel Consell Català d’Estadística, el/la conseller/a competent en matèria 
estadística l’eleva al Govern perquè l’aprovi per decret.

En el llistat compacte figura:
- Sumari per àmbits i subàmbits
- Llistat per àmbits i subàmbits
- Sumari per organismes responsables

En el llistat complet s’inclouen tots els detalls de cada actuació.



Programa anual d’actuació estadística 2019
Elaboració, recollida i consulta:

 Elaborat conjuntament amb els organismes del SEC, des d’abril-maig 2018

 Recollida de la informació mitjançant una aplicació web
https://www.idescat.cat/institut/sec/extranet/

 Un cop aprovat pel Govern, visible a https://www.idescat.cat/pec/2017-2020/

https://www.idescat.cat/institut/sec/extranet/
https://www.idescat.cat/pec/2017-2020/


Programa anual d’actuació estadística 2019

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

3r programa PEC 2017-2020

Organisme responsable Consolidades Noves PAAE 2019 PAAE 
2018

PAAE 
2017

Departaments de la 
Generalitat de Catalunya 171 23 194 192 191

Institut d'Estadística de 
Catalunya 92 21 113 112 104

Total Generalitat de 
Catalunya (incloent 
duplicitats*)

263 44 307 304 295

Entitats territorials i altres 
agents del SEC* 43 2 45 37 42

Total PAAE 287 36 323 320 311
(sense duplicitats*)



Programa anual d’actuació estadística 2019

Costos directes actuacions 

Consolidades Noves PAAE 2019 PAAE 
2018

PAAE 
2017

Nombre d'actuacions 287 36 323 320 311

Cost directe estimat total 
(milions €) 10 1,1 11,1 11,4 10,3

Cost directe mitjà estimat 
(milers €) 34,8 31,7 34,5 35,7 33,1



Actuacions estadístiques PAAE 2019
Novetats per àmbits d’activitat estadística del PEC 2017-2020

Codi i nom de l'actuació estadística Organismes participants
01 01 04 Estimació de la població centenària Idescat
01 02 02 Estadística dels estudis de la població Idescat, DENS, DEMC, DCLT, 

Consorci per a la Normalització 
Lingüística

01 08 02 Projeccions de població base 2018 Idescat

01 08 03 Projeccions de població municipals 
base 2018

Idescat

01 07 06 Enquesta de la mobilitat quotidiana al 
Camp de Tarragona

DTS, Autoritat Territorial de la 
Mobilitat del Camp de Tarragona, 
Idescat

01 07 07 Enquesta de la mobilitat quotidiana a 
les Terres de l'Ebre

DTS, Institut per al 
Desenvolupament de les 
Comarques de l'Ebre, Idescat

01 07 08 Enquesta de la mobilitat quotidiana a 
l'Àrea de Lleida (Ponent)

DTS, Autoritat Territorial de la 
Mobilitat de l'Àrea de Lleida, 
Idescat

Àmbit: 01 Població



Actuacions estadístiques PAAE 2019
Novetats per àmbits d’activitat estadística del PEC 2017-2020

Codi i nom de l'actuació estadística Organismes participants
02 01 02 Marc Input-Output de Catalunya Idescat, DVEH, DEMC, DTES, DARP, 

INE
02 01 08 Comptabilitat satèl·lit del turisme Idescat, DEMC
02 02 03 Estadística de filials d'empreses 

estrangeres a Catalunya
Idescat, INE

02 07 03 Indicadors dels sectors i  productes 
d'alta tecnologia

Idescat

Àmbit: 02 Economia

Codi i nom de l'actuació estadística Organismes participants
03 08 05 Estadística dels visitants estrangers Idescat, DEMC, INE
03 08 06 Estadística de la despesa dels visitants 

estrangers
Idescat, DEMC, INE

03 08 11 Enquesta als turistes a la destinació 
Barcelona

Aj. de Barcelona, Turisme de 
Barcelona, Diputació de Barcelona

Àmbit: 03 Sectors econòmics



Codi i nom de l'actuació estadística Organismes participants
04 01 15 Estadística de la inserció laboral dels 

graduats universitaris
Idescat, AQU

04 01 16 Estadística del mercat de treball de les 
persones amb discapacitat

Idescat, INE

04 04 09 Estadística dels alumnes matriculats a 
l'inici de curs

DENS

04 04 10 Estadística de beques i ajuts als 
estudis

DENS, Ministeri Educació i 
Formació Professional

04 04 11 Indicadors internacionals del sistema 
educatiu

DENS

04 05 01 Enquesta d'usos lingüístics de la 
població

DCLT, Idescat

04 05 04 Estadística sobre la comunitat signant i 
usuaris de llengua de signes catalana

DTASF, DCLT, DENS, Idescat

04 06 01 Enquesta de l'ús del temps Idescat
04 07 02 Enquesta de biblioteques Idescat, DCLT

04 10 01 Enquesta de seguretat pública DINT, Idescat

04 10 12 Enquesta sobre violències sexuals a 
Catalunya

DINT, Idescat

Àmbit: 04 Treball i societat 

Actuacions estadístiques PAAE 2019
Novetats per àmbits d’activitat estadística del PEC 2017-2020



Actuacions estadístiques PAAE 2019
Novetats per àmbits d’activitat estadística del PEC 2017-2020

Codi i nom de l'actuació estadística Organismes participants
05 01 01 Enquesta de condicions de vida Idescat, DTASF, IERMB, AMB, 

Ajuntament Barcelona, INE
05 01 03 Indicadors territorials de risc de 

pobresa i exclusió social Idescat, DTASF
05 01 05 Estimació territorial de l'Enquesta de 

condicions de vida Idescat, IERMB
05 02 01 Estadística econòmica dels serveis 

d'atenció domiciliària Idescat, DTASF
05 03 07 Estadística de reproducció humana 

assistida
DSLT, Organització catalana de 
Transplantaments

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Codi i nom de l'actuació estadística Organismes participants
06 02 16 Estadística dels incendis forestals DARP
06 02 18 Compte de fluxos de materials Idescat

Àmbit: 06 Territori i Medi ambient



Actuacions estadístiques PAAE 2019
Novetats per àmbits d’activitat estadística del PEC 2017-2020

Codi i nom de l'actuació estadística Organismes participants
08 00 01 Registre estadístic de població Idescat, INE
08 00 02 Registre estadístic de territori Idescat, ICGC, INE, DG Cadastre
08 00 03 Registre estadístic d'entitats Idescat
08 00 07 Plataforma Cerdà Idescat
08 00 08 Estadística territorial d'empreses i 

establiments
Idescat

Àmbit: 08 Registres estadístics i directoris

Codi i nom de l'actuació estadística Organismes participants
07 00 02 Classificació catalana d'educació Idescat, Termcat
07 00 07 Projecte Qualitas Idescat

07 00 08

Evolució del perímetre de les 
activitats econòmiques de l'àmbit de 
la indústria Idescat, DEMC

Àmbit: 07 Metodologia i normalització



Actuacions estadístiques PAAE 2019
Novetats per àmbits d’activitat estadística del PEC 2017-2020

Codi i nom de l'actuació estadística Organismes participants
09 00 02 Sistemes de georeferenciació Idescat, ICGC

Àmbit: 09 Georeferenciació i estadística de base territorial

Codi i nom de l'actuació estadística Organismes participants
10 02 03 Indicadors de benestar i progrés social Idescat, VEH
10 02 04 Índex d'igualtat de gènere DPRE, Idescat
10 02 05 Indicadors dels objectius per al 

desenvolupament sostenible
DEXI, Idescat

Àmbit: 10 Indicadors i estadística de síntesi

Codi i nom de l'actuació estadística Organismes participants
11 00 03 Promoció de l'ús d'informació 

estadística amb finalitats de recerca i 
de millora de les polítiques públiques

Idescat, universitats catalanes i 
centres de recerca

11 00 04 Serveis d'atenció als usuaris Idescat  

Àmbit: 11 Difusó i promoció de l'estadística
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4.- Proposta de normativa de desplegament de la Llei d’estadística de Catalunya:

 Decret d’accés, ús i integració de registres d’origen administratiu i estadístic amb 
finalitats estadístiques, i

 Decret d’ús de dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel 
secret estadístic
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Llei 23/1998, modificada a 1 de gener de 2017
 Article 10 bis 

Accés, utilització i integració dels registres administratius a càrrec de la 
Generalitat
1. L'Institut d'Estadística de Catalunya, juntament amb els departaments de la 
Generalitat i els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les 
empreses que en depenen, titulars de registres administratius, han de crear 
els mecanismes de cooperació necessaris per a fer efectiu el que estableix 
l'apartat 5, en la forma que es determini per reglament.

 Article 17
3. L'Institut d'Estadística de Catalunya pot accedir, amb la màxima 
eficiència i eficàcia, als arxius i registres administratius, inclosos els 
tributaris, que estiguin en poder dels departaments de la Generalitat i els 
organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en 
depenen, per a fer-ne ús amb finalitats exclusivament estadístiques i 
integrar-ne la informació en les estadístiques en la mesura necessària per al 
desplegament, l'elaboració i la difusió de les estadístiques d'interès de la 
Generalitat. 



Fonaments
 La pròpia Llei d’estadística de Catalunya

 Reglaments europeus i normativa Eurostat

 Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees

Tots coincideixen que la font principal de l’estadística oficial ha de ser la d’origen 
administratiu. Cal que l’Institut oficial, Idescat, únic organisme amb finalitats 
exclusivament estadístiques, tingui garantit el dret d’accés a la informació d’origen 
administratiu.

PROPOSTA:
Decret d’accés, ús i integració de registres d’origen administratiu i estadístic amb 
finalitats estadístiques

Objecte

 Definir el procediment d’accés, ús i integració de dades contingudes en registres 
administratius i estadístics –també registres tributaris– dels departaments de la 
Generalitat i els organismes autònoms, entitats de dret públic i empreses que en 
depenen per part de l’Idescat, amb finalitats exclusivament estadístiques i 
amb l’abast que sigui necessari per a l’elaboració i difusió d’estadística oficial. 



Procediment
 Petició d’informació estructural del fitxer a fi d’analitzar-ne el possible aprofitament 

estadístic en el marc d’una actuació estadística prevista al Programa anual d’actuació 
estadística (PAAE)

 Elaboració d’informe que avaluï l’interès o la utilitat del registre pretès 
 Subscripció conveni que fixarà procediment i garanties de tot ordre en la tramesa
 Transmissió immediata i gratuïta de dades
Garanties de seguretat
 La comunicació d’informació que inclogui dades personals de persones físiques es farà 

anonimitzada (llevat que la finalitat estadística exigeixi altrament, supòsit en el qual 
s’aplicaran tècniques que no permetin a tercers la identificació de persones).

 Les dades identificadores de les persones seran tractades de manera separada de la 
resta de dades que conté el fitxer i seran destruïdes quan ja no siguin necessàries per a 
l’estadística en qüestió.

 Observança estricta de mesures tècniques i organitzatives que preservin la 
confidencialitat i integritat de les dades, ús de canals segurs i xifratge en cas de dades 
personals.

 S’elaborarà un codi de conducta, incorporat com a clàusula del conveni, que garantirà 
l’ús correcte de la informació tramesa.

 El codi definirà el tractament informàtic del fitxer i identificarà les persones amb accés al 
fitxer per al seu tractament amb finalitats estadístiques. Es tenen sistemes d’identificació i 
autenticació individual per al personal de l’Idescat amb accés a la informació.



Una visió (a 10-15 anys vista?)

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1172



Llei 23/1998, modificada a 1 de gener de 2017
 Article 30

1. L'Institut d’Estadística de Catalunya i les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de 
Catalunya han d'impulsar i facilitar la utilització de la informació estadística disponible per a millorar 
l'avaluació de les polítiques públiques de les administracions de Catalunya, i també per a fer-ne 
un seguiment i programar futures polítiques a emprendre.
2. Es pot permetre als instituts d'investigació científica, als investigadors, als centres de recerca i a 
les entitats de dret públic dedicades al disseny, la planificació, la programació, el seguiment i 
l'avaluació de polítiques públiques accedir a les dades confidencials amb finalitats científiques
emparades pel secret estadístic, en determinades condicions establertes per reglament, sempre 
que no permetin una identificació directa de les persones, respectant la legislació en matèria de 
protecció de dades i el secret estadístic. 

 3. El Govern ha de determinar per decret, en els termes establerts pels principis generals fixats pel 
Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees i de conformitat amb el que estableix la 
legislació en matèria de protecció de dades personals, el procediment d'autorització per a accedir 
a les dades, d'acord amb els requeriments següents: 
a) El projecte d'investigació ha d'ésser sol·licitat per una persona física o jurídica reconeguda. 
b) S'ha d'haver presentat una proposta d'investigacíó pertinent.
c) S'ha d'haver indicat la informació a la qual es vol tenir accés. 
d) Han de concórrer les garanties adequades per a la protecció de la seguretat de la informació. 

PROPOSTA:
Decret d’ús de dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic



Fonaments
PROPOSTA:
Decret d’ús de dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic

 Una finalitat principal de la informació estadística oficial ha de ser fer possible un millor disseny, 
planificació i avaluació de les polítiques públiques.

 Molta informació pot ser oberta al públic per al seu millor aprofitament (dades obertes, estadístiques 
publicades al nostre web, etc.).

 El límit és la protecció de les dades personals. Per això els reglaments europeus defineixen les 
dades confidencials amb finalitats científiques com les que només permeten la identificació 
indirecta.

 Només es pot donar accés a aquestes dades de manera controlada. És això el que pretenen el 
Reglament europeu 557 i aquest Decret.

 Necessitem:
• Bons projectes de recerca
• Bons investigadors
• Dades de qualitat
• Bones pràctiques de seguretat i confidencialitat en l’ús, manipulació i protecció de les dades



El decret proposa

 Entitats de recerca reconegudes (per poder presentar projectes)

• Acceptem l’homologació d’Eurostat
• Entitats que recullin l’activitat de recerca en els seus estatuts o normes 

fundacionals 
• Entitats públiques dedicades al disseny, la planificació, la programació, el seguiment 

i l’avaluació de polítiques públiques

 Projectes sòlids i ben documentats (article 5)

• Els projectes hauran d’incloure informació que n’avali el rigor científic i l’interès 
social, així com les mesures que es proposen per garantir la seguretat de les 
dades

 Investigadors de prestigi (article 5)

 Garanties de confidencialitat i seguretat de la informació (articles 5, 7, 11)

 Avaluació dels riscos contra la seguretat (article 7, 11)

 Compromís dels investigadors (article 5 i 9)



El decret proposa

El Comitè de Govern de la Informació

 El Comitè de Govern de la Informació, òrgan col·legiat de direcció i supervisió 
dels projectes, n’analitzarà el contingut i resoldrà la seva acceptació o rebuig 
sobre la base de diversos criteris: 
• Mèrits científics dels científics proposants
• Impacte acadèmic i social del projecte
• Contribució a la literatura científica existent i a la millora de les polítiques 

públiques
• Altres

La instrumentalització de l’acord

 L’acceptació del projecte, que es formalitzarà mitjançant la subscripció d’un 
conveni, inclourà totes les mesures a aplicar a la transmissió i tractament de 
la informació, vetllant especialment per garantir-ne la seguretat, la 
confidencialitat i l’ús 
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5.- Informe d’avaluació i justificació del grau de compliment del Pla estadístic de 
Catalunya 2011-2016
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Informe d’avaluació i justificació del grau de 
compliment del PEC 2011-2016

.......

https://www.parlament.cat/document/bopc/233445.pdf

https://www.parlament.cat/document/bopc/233445.pdf


Avaluació del Pla estadístic de Catalunya 2011-2016 – Quadre resum

Dutes a terme
Dutes a terme 

parcialment
No dutes a 

terme
01. Estructura de la població 6 0 0 0 6
02. Fluxos de població 4 0 0 0 4
03. Estimacions i previsions demogràfiques 2 0 0 0 2
04. Síntesi demogràfica 3 0 0 0 3
05. Cohesió social 13 0 1 0 14
06. Habitatge 8 0 0 0 8
07. Justícia, seguretat i eleccions 11 0 0 0 11
08. Mercat de treball i relacions laborals 12 0 0 0 12
09. Salut i serveis sanitaris 16 0 0 0 16
10. Educació, cultura i lleure 23 1 1 5 30
11. Anàlisi social 6 0 1 1 8
12. Medi ambient i sostenibilitat 29 0 0 1 30
13. Macromagnituds econòmiques 7 0 0 1 8
14. Sectors productius 25 0 0 1 26
15. Administracions públiques 10 0 0 0 10
16. Turisme 2 0 0 0 2
17. Sector exterior 4 0 0 0 4
18. Indicadors conjunturals dels sectors productius 10 0 0 2 12
19. Serveis de provisió mixta i protecció social 4 0 0 1 5
20. Societat de la informació 4 0 1 0 5
21. Recerca, desenvolupament i innovació 3 0 0 0 3
22. Metodologia i normalització estadística 7 0 0 0 7
23. Directoris, registres i inventaris 3 0 0 0 3
24. Sistema d’informació geogràfica 1 0 0 0 1
25. Serveis de difusió 4 0 0 0 4
26. Estadístiques de síntesi 3 0 0 0 3
27. Estadística territorial 4 0 0 0 4
28. Comunicació, promoció i divulgació de l’estadística 2 1 0 0 3

Total 226 2 4 12 244

% execució d'activitats estadístiques (Activitats desenv. i dutes a terme / Activitats totals) * 100 92,62%

% d'activitats estadístiques dutes a terme parcialment (Activitats desenv. i dutes a terme parcialment / Activitats totals)  0,82%

% d'activitats estadístiques no desenvolupades (Activitats no desenvolupades / Activitats totals) * 100 4,92%

Objectiu Total
Activitats estadístiques desenvolupades Activitats 

estadÍstiques no 
desenvolupades
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6.- Informe sobre el compliment del Programa anual d’actuació estadística 
per al 2017
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Informe sobre el compliment del PAAE 2017
Programa anual d’actuació estadística 2017 

(Decret 11/2017, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017)

1r programa del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020
en desplegament de la Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 
2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d’estadística de Catalunya

Té per objecte l'establiment i la descripció normalitzada de les actuacions estadístiques d'interès de la 
Generalitat que ha de portar a terme el Sistema Estadístic de Catalunya durant l'any 2017.

Finalitzat el període d’abast de les actuacions recollides al Programa, a l’Idescat li correspon:

 fer el seguiment, supervisar i homologar l'execució del PAAE 
(art. 2, lletra s, del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de 
l'Idescat)

 elaborar un informe sobre el grau de compliment del PAAE, del qual el Govern ha 
de donar compte al Parlament de Catalunya 
(art. 13.3 de la Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 
2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d’estadística de Catalunya)



Informe sobre el compliment del PAAE 2017



Informe sobre el compliment del PAAE 2017

programades dutes a 
terme

dutes a terme 
parcialment

no dutes a 
terme

13 13 0 0
23 14 9 0

6 6 0 0
4 4 0 0

15 14 0 1
17 16 1 0

6 6 0 0
4 3 0 1

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

191 169 14 8

104 97 6 1

295 266 20 9

42 39 0 3

311 281 18 12

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

Total actuacions programades en el PAAE 2017

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

*Les actuacions estadístiques dutes a terme per més d'un organisme responsable s'assignen simultàniament a cadascun dels organismes; per 
aquest motiu, la suma total és superior a les actuacions programades.

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

96,1%

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

Idescat*

Total Generalitat*

Entitats territorials i altres agents del SEC*

Departament de Cultura
Departament de Governació, Administracions Públiques i 

Departament de la Presidència
Departament de Justícia

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

Organisme responsable

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



Informe sobre el compliment del PAAE 2017

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340

Nombre d'actuacions estadístiques 2017 segons grau de compliment

Programades Dutes a terme
Dutes a terme parcial No dutes a terme

311

18

281

12

Grau de 
compliment 
96,1%



Informe sobre el compliment del PAAE 2017

Criteris generals d’aplicació sobre l’execució del PAAE 2017

Actuacions “dutes a terme” 
...que no satisfan el termini previst de disponibilitat de resultats sintètics
 Retardament:

< 3 mesos (actuacions fetes)
> 3 mesos (actuacions fetes parcialment)

...que no permeten comprovar el termini previst de disponibilitat de resultats 
sintètics
 Termini situat més enllà del 15 de juny de l’anualitat següent   

(feta parcialment o “no duta a terme”, cal concretar-ho amb l’interlocutor 
tècnic)



Informe sobre el compliment del PAAE 2017Informe sobre el compliment del PAAE 2017
Compliment del PAAE 2017. Actuacions no dutes a terme per organismes responsables
Nombre total d'actuacions: 12

Codi Nom actuació Motiu

Idescat
07 00 02 Classificació catalana d'educació Manca l'oficialització

Departament de Cultura
04 05 02 Enquesta d'usos lingüístics a institucions i empreses Manca disponibilitat pressupostària

Departament de la Presidència
04 11 02 Estadística de la pràctica esportiva Manca de recursos humans i econòmics

Departament de Salut
05 03 07 Estadística de reproducció humana assistida Raons tècniques
05 03 16 Estadística d'incidència del càncer a la demarcació de Lleida Manca de recursos humans i tecnològics

Departament de Territori i Sostenibilitat
01 07 04 Indicadors de mobilitat Observatori pendent de reestructuració interna
03 04 01 Estadística dels costos de la construcció Manca d'informació representativa

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
04 03 01 Enquesta de condicions de treball Redefinició de l'actuació estadística
04 03 05 Estadística de negociació col·lectiva En curs la construcció d'un nou repositori

Ajuntament de Barcelona
05 03 17 Estadística de la morbiditat a la ciutat de Barcelona Manca de recursos humans
05 03 18 Estadística sobre la sida i infecció pel VIH a la ciutat de Barcelona Manca de recursos humans
05 03 19 Estadística sobre la tuberculosi a la ciutat de Barcelona Manca de recursos humans



Informe sobre el compliment del PAAE 2017Informe sobre el compliment del PAAE 2017
Compliment del PAAE 2017. Actuacions dutes a terme parcialment per organismes responsables
Nombre total d'actuacions: 18

Codi Nom actuació Motiu

Idescat
02 07 03 Indicadors dels sectors i productes d'alta tecnologia Manca finalitzar l'estudi de viabilitat

03 09 01 Estadístiques financeres
Informació disponible insuficient pel desplegament de l'actuació 
estadistica

04 01 02 Indicadors territorials de població activa Revisió del model de càlcul dels resultats
05 01 03 Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social Manca disponibilitat d'informació fiscal
08 00 03 Registre estadístic d'entitats Manca de recursos humans

08 00 07 Plataforma Cerdà

No s'han pogut iniciar els desenvolupaments informàtics en relació 
als projectes: registre estadístic d'entitats i visualització de dades 
georeferenciades

Departament d'Empresa i Coneixement
02 03 12 Indicadors de fires Endarreriment en la data de publicació < 6 mesos

02 03 13 Estadística d'expectatives industrials
L'indicador de clima industrial a Catalunya (ICI) ha quedat 
temporalment interromput

03 02 01 Balanç energètic Endarreriment en la data de publicació < 6 mesos
03 02 02 Estadística d'energia elèctrica Endarreriment en la data de publicació < 6 mesos
03 02 03 Estadística de gas natural Endarreriment en la data de publicació < 6 mesos
03 02 04 Estadística del carbó i del coc de petroli Endarreriment en la data de publicació < 6 mesos
03 02 05 Estadística del petroli Endarreriment en la data de publicació < 6 mesos
03 02 06 Estadística de les energies renovables Endarreriment en la data de publicació < 6 mesos
03 02 08 Estadística del consum energètic del sector industrial Modificació del període temporal de referència

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

06 05 02 Estadística de l'edificació no residencial
Redisseny del criteris de recompte de les dades i la classificació 
dels usos no residencials

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
04 12 01 Sistema d'indicadors sobre la joventut Manca actualització de dades i la introducció de nous indicadors

05 02 16 Sistema d'indicadors sobre la infància i l'adolescència
Canvis d'orientació en el Pla d'atenció integral a la infància i 
l'adolescència de Catalunya



Per a una millor transparència i accessibilitat a la informació oficial, es difon al web de 
l’Idescat https://www.idescat.cat/pec/2017-2020/?id=010103&paae=2017

Programes anuals d'actuacions estadístiques

Informe sobre el compliment del PAAE 2017

https://www.idescat.cat/pec/2017-2020/?id=010103&paae=2017
https://www.idescat.cat/pec/2011-2014/
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7.- Torn obert de paraules

Consell Català d’Estadística
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