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Dictamen sobre el Programa anual d’actuació estadística per al 2021 elaborat per la 

Comissió de Treball del Consell Català d’Estadística  

ANTECEDENTS 

Entre els dies 13 i 19 de juliol de 2020 es va celebrar, en modalitat telemàtica, una reunió 

extraordinària del Consell Català d’Estadística (CEE), que va acordar crear una Comissió 

de Treball al si del Consell Català d’Estadística amb l’encàrrec d’elaborar un dictamen 

previ no vinculant sobre el projecte de Programa anual d’actuació estadística per al 2021 

(PAAE2021).  

La Comissió està integrada per la presidenta del Consell, senyora Guadalupe Gómez 

Melis, que la presideix, els representants de l'Associació Catalana de Municipis, senyor 

Jordi Oliveres i Prats, i de la Universitat Abat Oliba CEU, senyora Carme Ruiz-Viñals, 

directora de la Càtedra d’Empresa Familiar i Creació d’Empreses, així com pel professor 

de la Universitat de Barcelona i president de la Societat Catalana d'Estadística, senyor 

Ernest Pons Fanals, que actua en qualitat d’expert extern. 

REUNIÓ DE TREBALL i DOCUMENTACIÓ APORTADA 

La Comissió s’ha reunit, el dia 14 d’octubre, amb els següents membres de l’Idescat, Sra. 

Cristina Rovira i Trepat, sub-directora general de Producció i Coordinació; Sr. Josep Sort 

i Ticó, sub-director general d’Informació i Comunicació; Sra. Mercè Perelló i Jané, sub-

directora general d’Administració i Serveis Generals; Josep Maria Martínez, cap de l’Àrea 

d’Estàndards i Qualitat. 

Abans de l’esmentada reunió aquesta Comissió ha rebut els següents documents, que 

s’adjunten a aquest Dictamen: 

• Document resum de les novetats (altes i baixes) i estadístiques consolidades. 
(Resum i novetats actuacions estadístiques proposta PAAE 2021 Comissió de 
Treball CCE, 14 oct 2020.pdf). 

• Document compacte amb ítems destacats de totes les actuacions estadístiques 
del Sistema estadístic de Catalunya (SEC) a incloure en la proposta del PAAE 
2021. (Llistat compacte actuacions estadístiques proposta PAAE 2021 - Comissió 
de Treball CCE, 14 octubre 2020.pdf). 

• Document amb les fitxes completes de les actuacions estadístiques a incloure en 

la proposta del PAAE 2021. (Fitxes d’actuacions estadístiques proposta PAAE 

2021 - Comissió de Treball CCE, 14 oct 2020. pdf). 

Durant la reunió es va aportar el següent document, que s’incorpora també a aquest 

Dictamen: 

• Document Comissió de Treball del Consell Català d’Estadística. (Comissió de 
Treball CCE (14.10.2020).pdf). 
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DICTAMEN 

De la lectura dels documents enviats, de les explicacions tècniques donades durant la 

reunió amb els tècnics de l’Idescat i després de diverses deliberacions dutes a terme pels 

membres de la Comissió, aquesta emet el següent Dictamen, que posa a consideració 

dels membres del Consell Català d’Estadística: 

1.- Importància de la continuïtat en la producció de sèries estadístiques. La Comissió ha 

revisat les sèries que continuen i constata la importància d’aquesta continuïtat.  

2.-Rellevància d’incorporar noves estadístiques, segons la necessitat social d’informació. 
En el PAAE2021 s’incorporen 10 actuacions que no figuren en programes anteriors i es 
despleguen per primer cop. Totes són de temàtiques justificades i són les següents:  

• 01 08 05. Projeccions de població activa base 2018 (Idescat).  

• 04 01 17. Demografia de l’afiliació a la Seguretat Social (Idescat).  

• 04 10 13. Enquesta de violència masclista a Catalunya (INT; PRE, SLT, AJT. BCN, IERMB 
i Idescat com a col·laboradors). 

• 04 11 03. Estadística de la pràctica esportiva de menors (PRE; EDU i Idescat com a 
col·laboradors). 

• 05 03 22. Indicadors COVID-19 (Idescat; SLT com a col·laborador).  

• 05 03 23. Estadística de violència masclista detectada al sistema sanitari públic de 
Catalunya (SLT, AQuAS, ICD).  

• 05 03 24. Enquesta de salut de la ciutat de Barcelona. (AJT. BCN i ASPB; Idescat com 
a col·laborador).  

• 10 02 06. Indicadors de l'economia blava (ARP; Idescat com a col·laborador).  

• 10 02 07. Índex d’envelliment actiu (Idescat).  

• 10 02 08. Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible (NU) (Idescat, EXI; 
departaments de la Generalitat com a col·laboradors). 

 
3.- Continuïtat actuacions estadístiques en els PAAE. Constatem un increment continuat 

però moderat del nombre d’actuacions estadístiques ens els PAAE dels darrers anys. La 

proposta del PAAE 2021 inclou un total de 325 actuacions, dues més que el PAAE 2020. 

Destaquem que el cost directe estimat mitjà d’aquestes actuacions no s’ha incrementat 

de manera destacada en aquests darrers anys. De fet, la previsió per al PAAE 2021 és de 

36.100 € per actuació, fins i tot inferior als 36.600 € per actuació al PAAE 2020. No 

obstant, aquesta Comissió considera que no és suficient fer seguiment del cost directe 

mitjà, atès que hi ha grans diferències entre el cost d’unes actuacions i unes altres. Seria 

convenient parar atenció en la distribució d’aquests costos per actuació. 

4.- Incorporació al Sistema estadístic de Catalunya d’altres actors productors 

d’informació estadística. La Comissió considera que és necessari incorporar al Sistema 

estadístic de Catalunya més actors productors d’informació estadística com és el cas de 

l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). Per tant, s’ha de seguir aprofundint en la 



 3 

línia estratègica de l’Idescat d’aprofitar al màxim els registres administratius i la 

informació que generen dia a dia. Creiem que es podrien reforçar línies de treball amb 

institucions, com l’AOC, que ofereixen serveis a les administracions públiques, a partir 

de la informació dels ajuntaments, donat el seu interès a compartir registres 

administratius  

5.- Onomàstica. La Comissió constata que la segona estadística més visitada és la 

d’Onomàstica. Es proposa a l’Idescat tenir aquesta dada en compte en els seus 

programes de difusió de la feina que es realitza a l’Institut. Es pot considerar donar-li 

una identitat.  

6.- Difusió estadística i activitats estadístiques instrumentals. La Comissió veu molt 

importants les activitats sobre difusió estadística i les activitats estadístiques 

instrumentals (per ex., la revista SORT, les accions de promoció, la plataforma Cerdà...). 

Actualment aquestes activitats es consignen com a fitxes. Aquesta Comissió considera 

que, atès que es tracta d’activitats d’un caràcter diferent de les actuacions estadístiques 

pròpiament dites, es podria considerar una altra forma de descriure-les en el PAEE2021, 

en futurs PAEE, així com preveure-ho en el futur Pla estadístic de Catalunya 2022–2025. 

7.- Desigualtat de gènere. La Comissió vol posar èmfasi en la necessitar de prioritzar la 

disponibilitat de bones estadístiques relacionades amb les desigualtats de gènere i la 

violència masclista. 

ALTRES CONSIDERACIONS 

Noves comissions de treball. La Comissió veuria molt útil que, al llarg de l’any, es 

poguessin fer trobades d’alguns dels seus membres amb personal tècnic de l’Idescat. 

Donada la molta capacitat i competència dels membres del Consell Català d’Estadística, 

el treball en diferents comissions en relació estreta amb l’Idescat seria un gran valor per 

a la institució. Es proposa generar diferents comissions per a diferents temes, en les 

quals formin part i de manera rotatòria diferents membres del Consell Català 

d’Estadística per desenvolupar diferents problemàtiques que es plantegin i donar-hi 

aportacions valuoses. Les temàtiques de les futures comissions anirien variant en funció 

de les necessitats i oportunitats i estarien organitzades per la presidència del Consell. La 

idea seria implicar al màxim els membres del Consell i promoure un treball conjunt entre 

l’Idescat i el Consell, de cara a futurs plans estadístics. 

Comissió de Treball sobre la composició de membres del CCE. En línia amb el punt 

anterior i amb el punt 4, una primera proposta seria crear una comissió per explorar 

quins altres actors socials seria convenient incorporar al Consell Català d’Estadística.  

La Comissió de Treball considera que ha estat molt útil la reunió feta amb els tres 

subdirectors de l’Idescat i el cap de l’Àrea d’Estàndards i Qualitat, així com la 
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documentació per ells aportada i que ha permès elaborar aquest Dictamen. Els agraïm 

la seva disponibilitat.  

 

En conseqüència, aquesta Comissió de Treball, constituïda al si del Consell Català 

d’Estadística per acord del Ple en reunió extraordinària celebrada a distància el dia 13 

de juliol de 2020, presentarà el seu Dictamen no vinculant sobre el Programa anual 

d’actuació estadística 2021 a la reunió d’aquest mateix òrgan col·legiat, que tindrà lloc 

aquest proper dia 26 d’octubre, perquè sigui aprovada pel Ple. 

 

Barcelona, 19 d’octubre de 2020 

 

 

Sra. Guadalupe Gómez Melis,  presidenta del Consell Català d’Estadística 

Sr. Jordi Oliveres i Prats, representant de l'Associació Catalana de Municipis  

Sr. Ernest Pons Fanals, professor de la Universitat de Barcelona i president de la Societat 

Catalana d'Estadística 

Sra. Carme Ruiz-Viñals, representant de la Universitat Abat Oliba CEU - Càtedra Empresa 

Familiar i Creació d’Empreses 


