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Acta de la 38a sessió del Consell Català d’Estadística 
(esborrany pendent d’aprovació) 
 
Data: 22 de novembre de 2019 
Horari: de 13.00 a 14.30 h. 
Lloc: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

Hi assisteixen: 
 
Sra. Guadalupe Gómez Melis  Presidenta del Consell Català d’Estadística 
Sr. Xavier Cuadras Morató   Director de l’Idescat, que actua com a secretari  
Sr. Xavier Tort-Martorell i Llabres  Universitat Politècnica de Catalunya 
Sr. Pere Puig i Casado    Universitat Autònoma de Barcelona 
Sr. Jaume Garcia Villar   Universitat Pompeu Fabra 
Sra. Marianna Bosch Casabò   Universitat Ramon Llull 
Sr. Santiago Thió i Fernández  
de Henestrosa     Universitat de Girona 
Sr. Carles Capdevila i Marquès   Universitat de Lleida 
Sr. Joan Carles Martori i Cañas  Universitat de Vic-Universitat Central de 

Catalunya 
Sra. Carme Ruiz i Viñals   Universitat Abat Oliba CEU 
Sr. Moisès Bonal i Ferrer   PIMEC 
Sr. Daniel Garrell i Ballester   CCOO 
Sr. Jordi Oliveres i Prats   Associació Catalana de Municipis i Comarques 
Sra. Maria Àngels Barbarà Directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de 

Dades 
Sr. Jaume Massó i Cartagena Director de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya 
Sr. Jordi Argelaguet i Argemí   Director del Centre d’Estudis d’Opinió 
Sra. Cristina Rovira i Trepat  Sub-directora general de Producció i Coordinació 

de l’Idescat 
Sr. Josep Sort i Ticó Sub-director general d’Informació i Comunicació 

de l’Idescat 
Sra. Mercè Perelló i Jané Sub-directora general d’Administració i Serveis 

Generals de l’Idescat 
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S’han excusat d’assistir-hi: 
 
Sr. Albert Castellanos Maduell Vicepresident del Consell Rector del Sistema 

estadístic de Catalunya 
Sra. Natàlia Mas Guix Vicepresidenta del Consell Rector del Sistema 

estadístic de Catalunya 
Sr. Josep M. Oller i Sala    Universitat de Barcelona 
Sr. Josep M. Mateo i Sanz   Universitat Rovira i Virgili 
Sr. Antoni Meseguer i Artola   Universitat Oberta de Catalunya 
Sr. Antoni Mora Corral   Universitat Internacional de Catalunya 
Sr. Salvador Guillermo i Viñeta  Foment del Treball Nacional 
Sr. Joan de Solà-Morales i Rubió  Institut d’Estudis Catalans 
Sr. Josep Manuel Fandiño i Crespo  UGT 
Sr. Josep Maria Garzón i Llavina  Federació de Municipis de Catalunya 
Sr. Leopoldo Gay Montalvo Organització de Consumidors i Usuaris de 

Catalunya 

 

Ordre del dia 
 
1. Benvinguda i presentació de la nova presidenta del Consell Català d'Estadística. 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió del 5 de novembre de 2018. 
3. Informe del director de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
4. Proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2020. 
5. Informe sobre el compliment del Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2018. 
6. Avantprojecte de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2021-2024: pla de treball. 
7. Proposta d'oficialització de la Classificació catalana d'educació 2019 (CCED-2019). 
8. Torn obert de paraules. 

 

Desenvolupament de la sessió 

 
A la seu de l’Idescat, Via Laietana, 58, a les 13.00 hores del dia 22 de novembre de 2019, 
amb assistència de les persones abans esmentades, es reuneix el Consell Català 
d’Estadística (en endavant, Consell) en sessió anual ordinària, per tal de tractar els temes 
assenyalats en l’ordre del dia de la convocatòria. 
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Guadalupe Gómez, presidenta del Consell, obre la sessió i dona la benvinguda als 
assistents, en especial a Marianna Bosch Casabò, representant de la Universitat Ramon 
Llull i que substitueix el representant anterior, Lucinio González i Sabaté. 
 

1. Benvinguda i presentació de la nova presidenta del Consell Català 
d'Estadística. 

 
La nova presidenta del Consell inicia la seva intervenció fent un agraïment a totes les 
persones que han impulsat el seu nomenament i, en especial, a la secretària d’Economia i 
vicepresidenta del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya, Natàlia Mas. També 
expressa la seva satisfacció pel fet que en l’elecció s’hagi considerat una persona que ha 
dedicat la seva vida professional al món de l’estadística. Manifesta l’orgull d’exercir aquesta 
presidència i fa un reconeixement explícit als seus predecessors.  
 
La presidenta explica que, tot i que la seva especialitat és la bioestadística, i no 
específicament l’estadística oficial, la seva relació amb aquesta ha sigut sempre molt 
propera perquè en els darrers anys ha col·laborat estretament en diferents iniciatives de 
l’Idescat. I en cita diversos exemples: la participació activa en la revista Questiió, que 
després va acabar convertint-se en la revista SORT de la qual ella en seria una de les 
directores executives; la creació de la Societat Catalana de l’Estadística (SCE), la meitat 
dels membres inicials de la qual eren personal de l’Idescat, i de la qual ella en va ser co-
fundadora i n’acabaria sent la presidenta; i, l’Any Internacional de l’Estadística del 2013 quan 
la seva presidència de la SCE la va unir amb l’Idescat perquè, conjuntament amb el director 
Frederic Udina i la col·laboració de la Conselleria, van emprendre la iniciativa d’impulsar una 
declaració al Parlament de Catalunya a favor de l’estadística. 
 
Acaba la presentació dient que confia que en aquesta nova etapa com a presidenta del 
Consell la col·laboració amb l’Idescat continuarà sent tan fàcil i fluïda com fins ara, i es posa 
a disposició de tots els membres del Consell perquè, a partir d’ara, puguin proposar i exercir 
activament en tots aquells aspectes que considerin, i que compta amb la seva col·laboració. 
Desitja aprendre molt durant aquesta etapa perquè la seva contribució sigui meritòria i 
contribueixi a millorar l’estadística oficial de Catalunya. 
 
El director de l’Idescat pren la paraula per presentar una justificació del nomenament de la 
nova presidenta, en nom de la vicepresidenta del Consell Rector del Sistema estadístic de 
Catalunya, que ha excusat la seva absència a la reunió d’avui. 
 
“La senyora Guadalupe Gómez Melis ha estat nomenada nova presidenta del Consell Català 
d'Estadística mitjançant l’Acord GOV/138/2019, d’1 d’octubre (publicat al DOGC de 3.10.2019). 
Substitueix en el càrrec la senyora Anna Cabré Pla, que va cessar en aquest lloc mitjançant el 
mateix acord.  
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“La nova presidenta és catedràtica del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la 
Universitat Politècnica de Catalunya i, entre molts altres càrrecs, ha estat presidenta de la 
Societat Catalana d'Estadística del 2012 al 2014.  
“Llicenciada en Matemàtiques (UB) i Ph.D. en Estadística (Columbia University, NY). 
Catedràtica d'Estadística a la Universitat Politècnica de Catalunya. Visiting Scientist del 
Departament de Bioestadística de la Universitat de Harvard. Membre fundadora de la Societat 
Catalana d’Estadística (SCE), vicepresidenta (2010-2012) i presidenta (2012-2014). Ha estat 
presidenta de la Regió Espanyola de la International Biometric Society, membre de l’Strategic 
Plan Committee, de l’Award Committee i membre electe del Council de la International 
Biometric Society. Editora executiva de la revista SORT i editora associada del Journal of 
Statistical Modelling. Investigadora principal de projectes d'investigació del Ministeri de Ciència i 
Innovació i del Grup de Recerca en Bioestadística i Bioinformàtica GRBIO (2014 SGR 464, 
2017 SGR 622) finançat per la Generalitat de Catalunya. Lidera el Grup de Recerca 
Interuniversitari GRASS en Anàlisi Estadística de la Supervivència, i és membre de la xarxa 
nacional BIOSTATNET i de la Barcelona Graduate School of Mathematics. La seva recerca la 
publica en revistes internacionals en l'àmbit de la bioestadística (Biometrics, Biometrika, 
Statistics in Medicine, etc.). Ha dirigit el Màster Interuniversitari en Estadística i Investigació 
Operativa UPC-UB i el Programa de Doctorat del Departament d'Estadística i Investigació 
Operativa de la UPC, i actualment coordina a la UPC el programa de Doctorat Interuniversitari 
de Bioinformàtica. Ha estat membre electa pel Claustre de la Comissió de Selecció i Avaluació 
del Personal Docent i Investigador de la UPC i delegada del rector per a Afers d'Extensió 
Universitària.” 
 

El director finalitza aquesta intervenció qualificant d’impressionant la carrera professional de 
la senyora Guadalupe Gómez. 

 

2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
 
El Consell dona conformitat a l’acta número 36, corresponent a la sessió del Consell del dia 
5 de novembre de 2018. 
 
La presidenta informa que no se n’ha rebut cap esmena.  
 
Sense que cap dels presents hi faci cap altra observació, s’aprova l’acta per unanimitat. 
 

3. Informe del director de l'Institut d'Estadística de Catalunya 
 
La presidenta dona la paraula al director de l’Idescat perquè presenti el seu informe amb les 
actuacions més destacades que l’Idescat ha dut a terme des de la darrera reunió presencial 
del Consell, celebrada el dia 5 de novembre de 2018.  
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El director inicia la seva intervenció especificant que les actuacions que es presenten han 
estat fetes sota el mandat de dues direccions diferents, la seva i la del director anterior, 
Frederic Udina, fins al mes de maig del 2019.  
 
Es destaquen les actuacions següents: 
En relació amb les millores i ampliació de la base informativa: 
 
a. Publicació de les Projeccions de població de Catalunya base 2018, que proporciona xifres 
futures de població de Catalunya classificades per sexe, edat i territori de residència per a 
un horitzó 2061 (Catalunya) i 2038 (per territoris), i amplia els resultats d’edats simples, que 
en el cas de Catalunya arriben a projectar-se per 105 anys i més.  
 
b. Elaboració de les primeres Projeccions de població municipals de Catalunya  
Es tracta d’una estadística molt demanada pel planejament territorial, que oferirà per primer 
cop les projeccions de població per sexe i edat dels municipis de Catalunya derivades de les 
Projeccions de Catalunya base 2018. 
 
c. Inici dels treball de l’ECV 2019 
Informació estadística sobre la distribució de la renda, així com la caracterització de la 
població en situació de risc de pobresa o d'exclusió social, d'acord amb els indicadors 
estàndards europeus i tenint en compte el llindar de pobresa propi de Catalunya.  
 
d. Enquesta econòmica dels serveis d’atenció domiciliària. Enquesta pilot 
Es tracta de la primera enquesta adreçada a totes les entitats i empreses que produeixen o 
proveeixen serveis d'atenció domiciliària dins el sistema públic de serveis socials. 
 
e. Enquesta territorial sobre TIC a les llars  
L'objectiu principal de l’enquesta és obtenir estimacions territorials dels indicadors més 
importants d'equipaments TIC a les llars i de l'ús que en fan les persones, a més de 
proporcionar resultats per al conjunt de Catalunya de temes d'actualitat relacionats amb les 
TIC. 
 
f. Roda de premsa i publicació de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població de Catalunya 
2018 
4a edició de l'Enquesta amb corresponsabilitat amb la Direcció General de Política 
Lingüística, del Departament de Cultura. Aquesta enquesta informa sobre els coneixements 
lingüístics de les llengües oficials al territori, i d'altres no oficials, així com els usos lingüístics 
en els diversos espais de relació personal. A l'edició de 2018 s'ha ampliat la mostra territorial 
de l'Àmbit Metropolità. 
 
g. Treballs de tancament del Compte satèl·lit de turisme de Catalunya  
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L’objectiu és elaborar una representació sistemàtica, comparable i completa de l’activitat 
turística adaptada als conceptes, definicions i classificacions del manual metodològic 
elaborat per l’OMT. 
 
h. Inici dels treballs per a la integració en l’estadística oficial dels indicadors sobre els 
Objectius de desenvolupament sostenible.  
 
 
Pel que fa a la millora de la coordinació del Sistema estadístic de Catalunya (SEC), tant 
en la producció com en la difusió estadística: 
 
a. Millores en la descripció de les tasques de les actuacions estadístiques dins del camp de 
“ressenya” en les fitxes del PAAE 2020 i control de l’exhaustivitat dels arxius i registres 
administratius d’aquestes actuacions. 
 
b. Integració de les actuacions estadístiques dels organismes del Sistema estadístic al portal 
web. El gruix dels treballs s’ha dut a terme i estem pendents de reunions amb els diferents 
òrgans del SEC per validar-los i poder procedir a la publicació. 
 
c. Renovació de la presentació gràfica i la pàgina inicial del web de l’Idescat. 
 
d. Desenvolupament i implementació del servei Opinió, que permet als usuaris valorar i 
deixar la seva opinió en qualsevol de les pàgines del web. 
 
e. Definició dels protocols d’atenció als investigadors. Revisió dels mètodes de preparació 
de fitxers segurs, especialment quan implica la fusió de fitxers amb volums massius de 
dades a partir de l’elaboració de mostres sobrerepresentades. 
 
f. S’han acabat les aplicacions de gestió de la Plataforma Cerdà i s’està treballant en la 
Programació de Jerarquies i Rànquings a l’API i al Visor de la Plataforma Cerdà i la 
Visualització de dades georeferenciades (treballs en curs).  
 
 
Pel que fa a l’impuls normatiu: 
 
S’estan desenvolupant normativament els mandats que recull la Llei d’estadística de 
Catalunya: 
 

Projecte de decret que aprova el Reglament d’accés, ús i integració de registres 
d’origen administratiu i estadístics amb finalitats estadístiques per l’Institut d’Estadística de 
Catalunya. 
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Projecte de decret de procediment d’autorització per a l’accés a dades confidencials 
amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic. 
 
Amb referència a les relacions externes: 
 
a. XIXè Dia de l’Estadística organitzat per l’Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge 
(IDIBELL) i convocat per la Societat Catalana d’Estadística. El director de l’Idescat es 
presenta a la Societat Catalana d’Estadística. 
 
b. Participació de l’Idescat en els premis Planter i Student en col·laboració amb diferents 
universitats de Catalunya. 
 
c. Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya. S’ha fet pública al web 
de l’Idescat una pàgina dedicada als Objectius de desenvolupament sostenible (ODS). 
 
d. Protecció de dades. Adequació dels tractaments de dades personals a les exigències 
derivades del marc normatiu constituït pel Reglament general de protecció de dades (RGPD) 
i la LOPDGDD i nomenament del delegat de protecció de dades. 
 
 

Xavier Tort-Martorell i Llabres, representant de la Universitat Politècnica de Catalunya, fa 
notar que l’Idescat és un dels pocs organismes públics que no retribueix de cap manera les 
estades d’estudiants. El director de l’Idescat li respon que està totalment d’acord que cal 
reconduir aquest tema perquè el que és important és atraure els millors estudiants, però que 
en els darrers anys les restriccions pressupostàries a l’Administració han fet prendre aquest 
tipus de mesures. Afegeix que el tema ha de canviar, que està en vies d’estudi i que espera 
que es resolgui satisfactòriament. 
 
Jordi Oliveres i Prats, representant de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
demana si el nou decret que està preparant l’Idescat sobre accés, ús i integració de registres 
administratius i estadístics amb finalitats estadístiques, podria preveure la inclusió de tots els 
registres administratius dels ajuntaments de Catalunya. Contextualitza la intervenció dient 
que les entitats locals s’incorporen al Sistema estadístic de Catalunya a voluntat pròpia, no 
en són membres per defecte. La sub-directora general d’Administració i Serveis Generals de 
l’Idescat, Mercè Perelló, li respon que en principi el decret només té com objectiu regular la 
integració de registres administratius de la Generalitat de Catalunya. També informa que tots 
els membres del Consell rebran en el seu moment un correu on se’ls informarà que poden 
fer observacions en el moment d’informació pública de la proposta de nou decret. El director 
de l’Idescat contesta que potser es podria analitzar aquest aspecte i altres de cara el nou Pla 
estadístic de Catalunya que es començarà a preparar l’any vinent. 
 

La presidenta dona el Consell per informat sobre l’activitat de l’Idescat. 
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4. Proposta de Programa anual d’actuació estadística per a l’any 20201 
 
La presidenta demana al director de l’Idescat que informi sobre el nou Programa anual 
d’actuació estadística de Catalunya (d’ara endavant, PAAE) per a l’any 2020, que el Consell 
Rector va aprovar en la reunió del proppassat 28 d’octubre de 2019 i que el Govern haurà 
d’aprovar abans del 31 de desembre de 2019. La documentació ha estat distribuïda amb 
anterioritat als membres del Consell. 
 
El director de l’Idescat comenta que el PAAE 2020 és el 4t programa que desplega la Llei 
del pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i ha estat elaborat amb la col·laboració dels 
organismes del Sistema estadístic de Catalunya (en endavant, SEC) durant el període juliol-
setembre d’enguany, i la recollida de la informació mitjançant una aplicació web adreçada al 
SEC i l’assistència de l’Idescat. Un cop aprovat per aquest CRSEC i amb el dictamen previ 
favorable del Consell Català d’Estadística, el conseller o la consellera competent en matèria 
estadística l’elevarà al Govern perquè l’aprovi per decret. 
 
La proposta del nombre total d’actuacions estadístiques programades per al 2020 és de 324, 
en 110 de les quals hi participa l’Idescat. Destaca la proporció creixent de les actuacions 
noves (38) en relació amb els altres programes anuals que despleguen l’actual Llei del Pla 
estadístic de Catalunya 
 
Pel que fa als costos directes estimats, les xifres estan en la línia d’anys anteriors, amb un 
cost directe total d’11,7 milions d’euros i un cost directe mitjà per actuació de 36,3 milers 
d’euros.  
 
A continuació el director comenta algunes de les novetats més destacables de les 
actuacions del PAAE 2020, per àmbits del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i els 
organismes que hi participen: 
 
Població 

• Estadística dels estudis de la població (Idescat, EDU, EMC, CLT, CNL) 
• Estadística del coneixement de la llengua catalana (Idescat, CLT, CNL) 
• Enquesta de fecunditat (Idescat, CED) 
• Enquesta de mobilitat en dia feiner (Idescat, ATM, AJBCN, AMB, AMTU, IERMB) 
• Enquesta de la mobilitat quotidiana a l’Alt Pirineu i Aran (TES, IDAPA, Idescat) 
• Enquesta de la mobilitat quotidiana a les Comarques Gironines (TES, ATM Girona, 
Idescat) 
• Projeccions de població municipals base 2018 (Idescat, CED) 
• Projeccions de llars base 2018 (Idescat, CED) 

 
1 Al final de l’acta s’annexa un glossari amb el nom de les institucions i organismes que hi apareixen, amb les 
sigles corresponents. 
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Economia 
• Marc Input-Output de Catalunya (Idescat, VEH,EMC,TES, ARP) 
• Compte satèl·lit del turisme (Idescat, EMC) 
• Predicció en temps real del PIB de Catalunya (Idescat, VEH) 
• Indicadors dels sectors i productes d’alta tecnologia (Idescat) 
• Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars (Idescat, PDA) 
• Estadística dels equipaments i usos de les TIC als centres educatius (EDU) 

 
Sectors econòmics 

• Estadística d’R+D a les universitats i centres de recerca (EMC, SUR, IDIAP, 
CSUPT, FCRB) 

Treball i societat 
• Estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris (Idescat, AQU) 
• Estadística de l’ensenyament universitari (EMC, SUR, universitats) 
• Estadística de biblioteques escolars (EDU) 
• Estadística sobre la comunitat signant i usuaris de llengua de signes catalana (CLT, 
TSF, EDU, Idescat) 
• Enquesta de l’ús del temps (Idescat) 
• Enquesta de participació cultural (CLT, Idescat) 
• Enquesta de seguretat pública (INT, Idescat, IERMB) 
• Estadística de justícia juvenil (JUS) 
• Enquesta sobre violències sexuals a Catalunya (INT, Idescat, IERMB) 

Condicions de vida i protecció social 
• Enquesta de condicions de vida (Idescat, TSF, IERMB, AMB, AJBCN) 
• Enquesta econòmica dels serveis socials (Idescat, TSF) 
• Estadística de serveis socials d’atenció a dones en situació de violència masclista i 
els seus fills i filles (TSF) 
• Enquesta de salut de la població (SLT, Idescat, UB) 

Territori i medi ambient 
• Compte de fluxos de materials (Idescat) 

Metodologia i normalització 
• Sistema integrat de metadades Qualitas (Idescat) 

Registres estadístics i directoris 
• Registre estadístic de població (Idescat) 
• Registre estadístic de territori (Idescat, ICGC) 
• Registre estadístic d’entitats (Idescat) 
• Plataforma Cerdà (Idescat) 

Georeferenciació i estadística de base territorial 
• Sistemes de georeferenciació (Idescat, ICGC) 
• Índex socioeconòmic territorial (Idescat) 

Indicadors i estadística de síntesi 
• Indicadors de benestar i progrés social (Idescat, VEH) 
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• Indicadors dels objectius per al desenvolupament sostenible (Idescat, EXI, 
departaments) 

Difusió i promoció de l’estadística 
• Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions) (Idescat, UAB, 
UB, UdG, UdL, UPC, UPF, URV, SoCE, SEB) 
• Promoció de la producció i l’anàlisi estadística 

 
Maria Àngels Barbarà, representant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, demana 
que es faci un esforç sempre perquè s’explicitin clarament les mesures que s’adopten pel 
que fa a la protecció de dades en les diferents actuacions estadístiques del PAAE que es 
poden veure afectades per aquest tema. Es refereix a explicitar sempre quin és l’origen de 
les dades que es tracten. En cap cas dubta que l’Idescat treballa d’acord amb la normativa 
de protecció de dades vigent  però, com sempre, ofereix la col·laboració i el suport de 
l’Autoritat  en tot allò que té a veure amb la protecció del secret estadístic. El director de 
l’Idescat contesta que en la documentació lliurada hi ha l’accés a les fitxes completes de 
totes les actuacions estadístiques previstes on es recull aquest tipus d’informació. A més, 
afegeix, l’Institut compta amb una delegada de protecció de dades, que anteriorment 
treballava a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que vetlla per l’acompliment de tota 
aquesta normativa. 
 
Jordi Oliveres i Prats demana si està prevista una col·laboració amb la macroenquesta de 
mobilitat que acaba de fer pública l’INE amb l’ús de dades recollides per empreses de 
telefonia. Contextualitza aquesta intervenció dient que Catalunya va ser pionera en fer 
estadístiques de mobilitat obligada per estudis i per feina. El director de l’Idescat li respon 
que està previst contactar amb l’INE per mostrar-los l’interès en tenir accés a aquest tipus de 
dades per completar les estadístiques actuals de mobilitat, però que caldrà veure quin tipus 
de col·laboració voldrà fer l’INE amb les diferents comunitats autònomes en aquest cas. 
 
Joan Carles Martori i Cañas, representant de la Universitat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya, mostra la seva sorpresa per una estadística publicada recentment  per l’INE, que 
anomenen experimental, en la qual proporcionen informació de renda a nivell de secció 
censal, a un nivell que als investigadors sempre els ha costat de calcular. La sub-directora 
general de Producció i Coordinació de l’Idescat, Cristina Rovira, li respon que l’INE ha pogut 
publicar aquestes dades perquè han pogut tractar informació fiscal sobre renda de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, cosa que està molt bé. Afegeix que l’Idescat ha incorporat 
en l’estadística oficial l’elaboració d’un indicador socioeconòmic territorial, que resumeix 
informació multidimensional, i que s’oferirà, també, a nivell inframunicipal. 
 
Una vegada finalitzada la intervenció del director, la presidenta del Consell agraeix l’informe 
presentat i demana si hi ha unanimitat del Consell per dictaminar a favor del PAAE 2020 que 
ha estat presentat i que s’elevarà al Govern. El Consell ho acorda així unànimement. 
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5. Informe sobre el compliment del Programa anual d'actuació estadística per 
al 2018 
 
La presidenta dona la paraula a la sub-directora general de Producció i Coordinació de 
l’Idescat, Cristina Rovira, per tal que informi de l’acompliment del Programa anual d'actuació 
estadística per al 2018 (PAAE 2018), la documentació del qual ha estat distribuïda amb 
anterioritat als membres del Consell. 

Cristina Rovira inicia la presentació explicant que a l’Idescat, un cop finalitzat el període 
d’abast de les actuacions recollides al PAAE 2018, li correspon fer el seguiment, supervisar i 
homologar l’execució del PAAE i elaborar un informe sobre el seu grau de compliment, del 
qual el Govern ha de donar compte al Parlament de Catalunya (Llei 5/2016, del Pla 
estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d’estadística de 
Catalunya). Afegeix, també, que la informació sobre el compliment del PAAE 2018 i de 
programes anteriors es pot consultar al web de l’Idescat mitjançant l’adreça següent: 

http://www.idescat.cat/pec/2017-2020/?cat=acompliment&paae=2018 

El compliment de les actuacions del PAAE 2018 ha estat del 97,5% (es consideren tant les 
actuacions dutes a terme com les dutes a terme parcialment). Del total de 320 actuacions 
estadístiques programades l’any 2018, 288 s’han dut a terme, 24 s’han dut a terme 
parcialment i 8 no s’han dut a terme. La sub-directora fa una breu explicació dels motius del 
compliment parcial o no compliment de les actuacions esmentades i comenta que la direcció 
de l’Idescat considera satisfactori aquest grau de compliment. 
 
Finalment, el Consell es dona per assabentat de l’informe sobre l’execució del PAAE 2018 
presentat per l’Idescat. 
 

6. Avantprojecte de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2021-2024: pla de 
treball. 
 
 
La presidenta dona la paraula al director de l’Idescat perquè presenti el pla de treball previst 
per preparar l’Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2021-2024. 

El director de l’Idescat inicia la presentació recordant que la Llei d’estadística de Catalunya 
estableix el Pla estadístic com l’instrument d’ordenació i de planificació de l’estadística 
d’interès de la Generalitat i que s’aprova per llei del Parlament amb periodicitat quadriennal. 
L’avantprojecte del Pla estadístic de Catalunya 2021-2024 ha de recollir com a mínim el que 
s’estableix a l’article 42 de la Llei d’estadística. Aquesta és la setena llei del Pla estadístic 
que se sotmetrà al Parlament de Catalunya, de la qual el director destaca la doble 
naturalesa: té format de norma legal i és un exercici de planificació estratègica perquè 
estableix objectius, així com mesures de seguiment i avaluació. 

http://www.idescat.cat/pec/2017-2020/?cat=acompliment&paae=2018
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Continua explicant que, per a l’elaboració del nou Pla estadístic, és necessària la feina 
conjunta de diversos òrgans estadístics. Li correspon al director de l’Idescat elaborar el 
projecte de Pla estadístic; al Consell Català d’Estadística, com a òrgan consultiu, la 
formulació de propostes i recomanacions sobre la situació de l’estadística a Catalunya, així 
com l’elaboració d’un dictamen previ no vinculant sobre el projecte esmentat, i al CRSEC, 
l’aprovació de les propostes pertinents d’activitats estadístiques. 
 
El director de l’Idescat fa algunes reflexions, encara que siguin molt embrionàries, sobre el 
que es vol fer: diagnòstic sobre necessitats d’informació estadística (producció), reflexió 
sobre la difusió estadística i aprofundiment en qüestions transversals que s’han de tenir en 
compte. En aquest darrer punt és essencial el Codi de bones pràctiques de les estadístiques 
europees (aprofitament de registres administratius, dades de propietat privada, Big Data, 
georeferenciació, confidencialitat, qualitat...). En darrer terme, diu que cal avaluar l’eficàcia 
de les disposicions legals de la normativa estadística. 
 
Per abordar el nou Pla estadístic, del qual l’Idescat seria l’organisme coordinador, caldrà un 
seguit de treballs preparatoris per seleccionar els elements de reflexió i els seus subjectes, 
establir l’operativa general i fixar encàrrecs i calendaris. Per exemple, sessions de treball de 
reflexió interna o consultes estructurades (inclosos els organismes del SEC) per avaluar la 
idoneïtat i prioritzar necessitats de cara als propers anys. Hi ha diferents opcions obertes, 
però s’està pensant en una comissió mixta (Consell Català d’Estadística, CRSEC i experts). 
 
La presidenta del Consell anima els membres a opinar sobre quina creuen que és la millor 
manera de participar en l’elaboració del nou PEC. 
 
Jaume Massó i Cartagena, director de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, demana 
si l’Idescat té previst algun pla de treball per mapificar en el territori els grans canvis 
mediambientals que ens estan afectant. Massó ofereix els serveis del seu organisme en tot 
allò que pugui ajudar a fer-ho: Instamaps, etc. 
 
Jordi Oliveres i Prats agraeix al director que s’hagi referit al nou PEC com un “pla estratègic”, 
perquè diu que el PEC no deixa de ser la plasmació jurídica d’una reflexió estratègica prèvia 
feta amb metodologia de pla estratègic. Ha explicat també l’anècdota de com la Junta 
d’Andalusia va copiar literalment el primer PEC de Catalunya sense fer cap reflexió prèvia 
sobre el seu entorn. La lliçó apresa és que no es pot fer un copia-enganxa d’un pla 
estratègic. 
 
La presidenta dona el Consell per informat sobre l’activitat de l’Idescat. 

 
7. Proposta d’oficialització de la Classificació catalana d’educació 2019 (CCED-
2019) 
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La presidenta dona la paraula a la sub-directora general de Producció i Coordinació de 
l’Idescat, Cristina Rovira, per tal que informi de la proposta d’oficialització de la Classificació 
catalana d’educació 2019, la documentació de la qual ha estat distribuïda amb anterioritat 
als membres del Consell. 
 
La sub-directora ha exposat que una de les funcions de l’Idescat és adaptar i elaborar 
classificacions estadístiques. La Llei estipula que aquestes classificacions s’han de fer 
salvaguardant la comparabilitat i la correspondència amb les classificacions homòlogues a 
nivell estatal, europeu i internacional.  
 
En concret, aquesta classificació que es proposa oficialitzar és la Classificació catalana 
d’educació 2019 elaborada per la UNESCO, un organisme internacional especialitzat en el 
tema. Aquesta classificació actualitza i amplia els continguts de la versió anterior de l’any 
2000. 
 
Ha explicat també les etapes que s’han seguit per oficialitzar la classificació: presentació 
agents, Consell Rector del SEC, etc. Un cop informat el Consell s’iniciarà el procés perquè 
sigui aprovada mitjançant un decret del Govern. 
 
Acaba la intervenció informant als membres del Consell que a l’apartat Mètodes del web de 
l’Idescat tenen disponibles totes les classificacions de l’Idescat en totes les seves versions. 
 
La presidenta dona el Consell per informat sobre aquesta activitat de l’Idescat. 
 

 
8. Torn obert de paraules 
 
La presidenta del Consell obre el torn de paraules. 
 
Pere Puig i Casado, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona, informa que el 
mes de maig del 2020 molts organismes i societats científiques de tot el món organitzaran 
activitats per commemorar el 200 aniversari del naixement de Florence Nightingale (1820-
1910), pionera en la descripció gràfica de les causes de mortalitat. Molts dels actes se 
centraran en la visualització de la dona en l’àmbit de l’estadística. El director li respon que 
pren nota del suggeriment i que pot encaixar perfectament amb els actes que celebrarà l’any 
vinent l’Idescat amb motiu del seu 30è aniversari. 
 
Jordi Oliveres i Prats suggereix que es consideri la possibilitat d’incorporar al Consell Català 
d’Estadística un representant de la Societat Catalana d’Estadística. Ho argumenta dient que 
la Societat ja té vuit anys d’història i que és una entitat consolidada que pot aportar 
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coneixement i valor afegit a les deliberacions del Consell. La presidenta del Consell li respon 
que aquesta possibilitat ja està sobre la taula de propers canvis del Consell. Alguns altres 
membres del Consell se sumen a la iniciativa i proposen altres noms com el Centre de 
Supercomputació o La Caixa. La presidenta diu que està receptiva a qualsevol altre 
suggeriment. 
 
Sense més intervencions, la presidenta del Consell dona per acabada la reunió del Consell a 
les 14.30 hores, agraeix l’assistència a tothom i felicita el personal de l’Idescat per la feina 
feta, en especial el seu director. 

 
Acords 
 

1. Aprovar l’acta de la sessió del Consell celebrada el 5 de novembre de 2018. 
2. Emetre un dictamen previ favorable a la proposta del PAAE 2020. 
3. Donar-se per assabentat de l’informe sobre l’acompliment del PAAE 2018. 
4. Donar-se per assabentat del pla de treball previst per preparar l’Avantprojecte de llei 

del Pla estadístic de Catalunya 2021-2024. 
5. Donar-se per assabentat de la proposta d’oficialització de la Classificació catalana 

d’educació 2019 (CCED-2019). 
 
 
 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 
Vist i plau  
 
 
 
 
 
 
 
 
Guadalupe Gómez Melis    Xavier Cuadras Morató  
Presidenta del      Director de l’Idescat  
Consell Català d’Estadística     Secretari del Consell Català d’Estadística 
 
  



  
 

15/15 
 

Glossari 
 
AJBCN: Ajuntament de Barcelona 
AMB: Àrea Metropolitana de Barcelona 
AMTU: Associació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà 
AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
ARP: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
ATM: Autoritat del Transport Metropolità 
CED: Centre d’Estudis Demogràfics 
CLT: Departament de Cultura 
CNL: Consorci de Normalització Lingüística 
CSUPT: Corporació Sanitària Parc Taulí 
EDU: Departament d’Educació 
EMC: Departament d’Empresa i Coneixement 
EXI: Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
FCRB: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica 
ICGC: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
IDAPA: Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran 
IDIAP: Fundació d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina 
IERMB: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 
INT: Departament d’Interior 
JUS: Departament de Justícia 
PDA: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública 
SBE: Societat Espanyola de Biometria  
SLT: Departament de Salut 
SoCE: Societat Catalana d’Estadística 
SUR: Secretaria d’Universitats i Recerca 
TES: Departament de Territori i Sostenibilitat 
TSF: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
UAB: Universitat Autònoma de Barcelona 
UB: Universitat de Barcelona 
UdG: Universitat de Girona 
UdL: Universitat de Lleida 
UPC: Universitat Politècnica de Catalunya 
UPF: Universitat Pompeu Fabra 
URV: Universitat Rovira i Virgili 
VEH: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
 




