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Acta núm. 10 del Consell Rector del Sistema estadístic de 
Catalunya 
(esborrany pendent d’aprovació) 
 
Data: 29 d’octubre de 2018 
Horari: inici   18.30 hores 
 finalització  19.33 hores 
Lloc: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
 

Hi assisteixen: 
 

Sr. Pere Aragonès Garcia President del Consell Rector del Sistema estadístic 
de Catalunya 

Sr. Albert Castellanos Maduell Vicepresident del Consell Rector del Sistema 
estadístic de Catalunya 

Sr. Frederic Udina i Abelló Director de l’Institut d’Estadística de Catalunya, que 
actua com a secretari 

Sra. Josefina Valls Vila Departament de la Presidència (en substitució de la 
Sra. Meritxell Masó i Carbó) 

Sra. Marta Curto Grau Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda 

Sr. Ismael Peña López Departament d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència (en substitució de la 
Sra. Mercè Salvat i Guinjoan) 

Sra. Eva Ladrón Olivares Departament d’Ensenyament 

Sra. Lorena Elvira Ayuso Departament d’Ensenyament (amb veu i sense vot) 

Sr. Antoni Dedeu i Baraldés Departament de Salut 

Sr. Agustí París Roig Departament de Territori i Sostenibilitat (en 
substitució del Sr. Ferran Falcó Isern) 

Sra. Maria Dolors Portús i Vinyeta Departament de Cultura 

Sra. Montserrat Muñoz Moreno Departament de Justícia 

Sr. Josep Ginesta Vicente Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

Sra. M. Carme Alcaraz Molina Departament d’Empresa i Coneixement 
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Sr. David Mascort Subiranas Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació 

Sr. Joan Ramon Rovira i Homs Cambres de Comerç 

 

S’han excusat d’assistir-hi: 
 

Sr. Jordi Jardí i Pinyol Departament d’Interior 

Sra. Sílvia Peralta Valdivia Representant dels consells comarcals de 75.000 
habitants o més 

Sr. Francesc Xavier Quer Bosch Representant dels consells comarcals de la resta de 
comarques 

Sr. Francesc Xavier Forcadell Esteller Diputació de Barcelona 

Sr. Miquel Noguer Planas Diputació de Girona 

Sra. Rosa M. Perelló i Escoda Diputació de Lleida 

Sra. Maria José Beltran Piñol Diputació de Tarragona 

Sr. Màrius Boada i Pla Ajuntament de Barcelona 

Sr. Joaquim Fernández Oller Representant dels ajuntaments catalans de més de 
50.000 habitants 

Sra. Ana del Frago Barés Representant dels ajuntaments catalans de menys 
de 50.000 habitants 

Sra. M. Teresa Martí i Castro Representant de les entitats de dret públic que 
participen en el Sistema estadístic de Catalunya 

 

 

Ordre del dia 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (9 de juliol de 2018). 
2. Informe del director de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
3. Proposta de Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2019. 
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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5. Informe d’avaluació i justificació del grau de compliment del Pla estadístic de Catalunya 
2011-2016. 

6. Informe sobre el compliment del Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2017. 
7. Torn obert de paraules. 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
A la seu de l’Institut d’Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat), a les 18.30 hores del 
29 d’octubre de 2018, comença la reunió del Consell Rector del Sistema estadístic de 
Catalunya (en endavant, CRSEC) en sessió ordinària per tractar els punts previstos a l’ordre 
del dia, d’acord amb la convocatòria del secretari i seguint les indicacions del president. 
 
El president del CRSEC esmenta que aquesta sessió s’ha pogut fer en les dates previstes i 
recorda els esdeveniments de fa un any, així com la importància de la recuperació de 
l’autogovern. 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 
S’aprova l’acta número 9 de la darrera sessió del CRSEC, celebrada el 9 de juliol de 2018, 
d’acord amb l’esborrany d’acta tramès amb anterioritat a la sessió d’avui. 

 

2. Informe del director 

 
El president del CRSEC passa la paraula al director de l’Idescat, Sr. Frederic Udina. El 
director inicia la seva intervenció agraint al president i vicepresident del CRSEC, així com a 
tots els presents, la seva contribució a l’estadística oficial catalana. 
 
A continuació, el director destaca els fets i la presència institucional més destacables des de 
la darrera sessió presencial d’aquest CRSEC, és a dir, des de la sessió del 26 d’octubre de 
2016. En primer lloc, destaca que el 22 de desembre de 2016, el Parlament va aprovar la 
Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei d’estadística de 
Catalunya. Remarca que l’aprovació d’aquesta Llei de planificació estadística és, sens 
dubte, una nova fita important per al sistema estadístic de Catalunya.  
 
En relació amb la presència institucional, destaca la participació de l’Idescat en diversos 
congressos nacionals i internacionals, entre els quals fa menció explícita dels dos 
congressos organitzats per Eurostat: New Techniques and Technologies for Statistics (NTTS 
2017), celebrat a Brussel·les, i l’European Conference on Quality in Official Statistics 
(Q2018), celebrat a Cracòvia. També, la visita de la delegació del sistema estadístic de 
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Corea del Sud (els dies 22 i 23 de juny de 2017) i la celebració del Dia de l’Estadística de 
Catalunya (5 d’octubre de 2018), on es va commemorar el 15è aniversari de la revista 
SORT.  
 
Pel que fa a les activitats de formació estadística, en el període 2017-2018 s’han dut a terme 
6 cursos, 3 seminaris, 1 taller i 28 sessions tècniques (amb gairebé 1.000 assistents en 
total). També, en l’àmbit de la cooperació educativa, s’han realitzat 3 convenis d’estada en 
pràctiques, s’han rebut més de 50 visites de centres educatius a l’Idescat i s’ha continuat 
promocionant l’ús de les dades estadístiques en els concursos Planter i Student. En les 
activitats de difusió, l’any 2017 es va incorporar un nou visor tabular, que es va 
complementant en les prestacions que ofereix. Així, en el quart trimestre de 2018 
s’incorporaran gràfics al visor. També, destaca la participació de l’Idescat en la prova pilot 
amb el gestor d’APIs corporatiu Gencat. 
 
Un altre aspecte que destaca el director ha estat l’atenció a investigadors en línia amb la 
promoció i impuls de l’Idescat en l’ús de dades confidencials per a finalitats científiques. 
S’han atès 12 sol·licituds de microdades per a finalitats científiques i actualment n’hi ha 7 
més en curs, totes provinents de diverses universitats i centres de recerca. També, l’Idescat 
promociona projectes d’R+D a nivell intern, que alhora permeten innovar i participar en els 
congressos d’estadística. 
 
En relació amb el sistema estadístic de Catalunya, el director comenta les assistències 
tècniques estadístiques a diversos departaments i organismes, principalment en qüestions 
d’assessorament metodològic i extraccions de mostra.  
 
El director conclou l’informe destacant les millores en la coordinació del SEC d’acord amb 
l’objectiu 4 de l’actual Pla estadístic de Catalunya. En les millores de la coordinació de la 
producció de l’estadística oficial destaca l’optimització de l’aplicació per a la recollida de la 
informació, la millora de la qualitat dels processos, de la documentació i del seu calendari. 
També fa esment que cal  millorar la coordinació dels webs de l’estadística oficial; des de 
l’Idescat s’ha de poder trobar fàcilment el camí a tota la informació estadística i  per aquest 
motiu està previst iniciar una revisió d’aquesta informació amb els organismes del SEC, 
començant amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
 
A continuació el president del CRSEC s’interessa per les tècniques del nowcasting en 
l’estimació del PIB i fa una reflexió sobre el model específic per a Catalunya elaborat per 
l’AiREF el darrer trimestre de 2017 i la informació que va proporcionar. El director de 
l’Idescat comenta que, evidentment, les estimacions han de ser molt prudents; en aquest 
sentit, les estimacions del PIB a temps real de l’Idescat s’usen com a eina complementària i 
a nivell intern. 
 
El representant de les cambres de Comerç comenta que les estimacions del PIB sempre són 
delicades, i que la Cambra de Barcelona ho fa anticipadament a l’Idescat. Afegeix que seria 
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interessant poder saber les prediccions del PIB de Catalunya obtingudes per tècniques de 
nowcasting. Al seu torn, el director especifica que l’Idescat no fa prediccions del PIB en 
l’àmbit de l’estadística oficial. 
 
Sense cap més intervenció, el president dona per informat el CRSEC dels punts de l’informe 
del director. 

 

3. Proposta de Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2019 (PAAE 2019) 

 
El president del CRSEC demana al director de l’Idescat que informi sobre el nou Programa 
anual d’actuació estadística (PAAE) de Catalunya. El Sr. Udina comenta que el PAAE 2019 
ha estat elaborat amb la col·laboració dels organismes del Sistema estadístic de Catalunya 
(en endavant, SEC) durant el període juliol-octubre de 2018 i que, una vegada aprovada la 
proposta del PAAE 2019 pel CRSEC en aquesta sessió, s’informarà el Consell Català 
d’Estadística a l’efecte de disposar del seu dictamen preceptiu no vinculant i, posteriorment, 
el conseller competent en matèria estadística l’elevarà al Govern perquè l’aprovi.  
 
El nombre total d’actuacions estadístiques programades per al 2019 és de 323, en 113 de 
les quals hi participa l’Idescat. Del total d’actuacions, els departaments de la Generalitat hi 
participen en més de la meitat, l’Idescat en un 35% i les altres entitats territorials i agents del 
sistema estadístic de Catalunya, en un 12%. 
 
Pel que fa als costos directes estimats, les xifres estan en la línia d’anys anteriors, amb un 
cost directe total d’11,16 milions d’euros i un cost directe mitjà per actuació de 34,54 milers 
d’euros. 
 
A continuació el director comenta les novetats més destacables de les actuacions 
estadístiques del PAAE 2019, per àmbits del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020: 
 

Població 
• Estimació de la població centenària (Idescat) 
• Estadística dels estudis de la població (Idescat, ENS, EMC, CLT, Consorci per a la 

Normalització Lingüística) 
• Projeccions de població base 2018 (Idescat) 
• Projeccions de població municipals base 2018 (Idescat) 
• Enquesta de la mobilitat quotidiana al Camp de Tarragona (TES, Autoritat Territorial 

de la Mobilitat del Camp de Tarragona, Idescat) 
• Enquesta de la mobilitat quotidiana a les Terres de l'Ebre (TES, Institut per al 

Desenvolupament de les comarques de l'Ebre, Idescat) 
• Enquesta de la mobilitat quotidiana a l’Àrea de Lleida (Ponent) (TES, Autoritat 

Territorial de la Mobilitat de l'Àrea de Lleida, Idescat) 
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Economia 
• Marc Input-Output de Catalunya (Idescat, VEH, EMC, TES, ARP, INE) 
• Compte satèl·lit del turisme (Idescat, EMC) 
• Estadística de filials d'empreses estrangeres a Catalunya (Idescat, INE) 
• Indicadors dels sectors i  productes d'alta tecnologia (Idescat) 

Sectors econòmics 
• Estadística dels visitants estrangers (Idescat, DEMC, INE) 
• Estadística de la despesa dels visitants estrangers (Idescat, EMC, INE) 
• Enquesta als turistes a la destinació Barcelona (Aj. de Barcelona, Turisme de 

Barcelona, Diputació de Barcelona) 

Treball i societat 
• Estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris (Idescat, AQU) 
• Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat (Idescat, INE) 
• Estadística dels alumnes matriculats a l'inici de curs (ENS) 
• Estadística de beques i ajuts als estudis (ENS, Ministeri d’Educació i Formació 

Professional) 
• Indicadors internacionals del sistema educatiu (ENS) 
• Enquesta d’usos lingüístics de la població (CLT, Idescat) 
• Estadística sobre la comunitat signant i usuaris de llengua de signes catalana (TASF, 

CLT, ENS, Idescat) 
• Enquesta de l'ús del temps (Idescat) 
• Enquesta de biblioteques (Idescat, CLT) 
• Enquesta de seguretat pública (INT, Idescat) 
• Enquesta sobre violències sexuals a Catalunya (INT, Idescat) 

Condicions de vida i protecció social 
• Enquesta de condicions de vida (Idescat, TASF, IERMB, AMB, Ajuntament 

Barcelona, INE) 
• Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social (Idescat, TASF) 
• Estimació territorial de l'Enquesta de condicions de vida (Idescat, IERMB) 
• Estadística econòmica dels serveis d’atenció domiciliària (Idescat, TASF) 
• Estadística de reproducció humana assistida (SLT, Organització Catalana de 

Trasplantaments) 

Territori i medi ambient 
• Estadística dels incendis forestals (ARP) 
• Compte de fluxos de materials (Idescat) 

Metodologia i normalització 
• Classificació catalana d’educació (Idescat, Termcat) 
• Projecte Qualitas (Idescat) 
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• Evolució del perímetre de les activitats econòmiques de l’àmbit de la indústria (EMC, 
Idescat) 

Registres estadístics i directoris 
• Registre estadístic de població (Idescat, INE) 
• Registre estadístic de territori (Idescat, ICGC, INE, DG Cadastre) 
• Registre estadístic d’entitats (Idescat) 
• Plataforma Cerdà (Idescat) 
• Estadística territorial d’empreses i establiments (Idescat) 

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

Indicadors i estadística de síntesi 
• Indicadors de benestar i progrés social (Idescat, VEH) 
• Índex d’igualtat de gènere (Idescat, PRE) 
• Indicadors dels objectius per al desenvolupament sostenible (EXI, Idescat) 

Difusió i promoció de l’estadística 
• 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) 
• Servei d’atenció als usuaris (Idescat) 

 
Finalment, el director esmenta que la informació de totes les actuacions estadístiques està 
recollida a la documentació que s’ha lliurat. 
 
Els assistents donen la seva conformitat a la proposta de PAAE 2019. 
 
 

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 
 
El president dona la paraula al director de l’Idescat perquè informi dels dos decrets de 
desplegament de la Llei d’estadística de Catalunya. 
 
El director inicia les seves explicacions comentant que la proposta dels dos decrets que es 
presenten és resultat del manament legal de la Llei 23/1998, d’estadística de Catalunya, 
modificada l’1 de gener de 2017 per 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. 
 
La modificació de la Llei d’estadística té com a objectiu adaptar-la als canvis normatius que 
s'han produït els darrers anys en l'àmbit de les estadístiques europees, especialment als 
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criteris dels reglaments europeus i normativa de l’Eurostat, així com el codi de bones 
pràctiques de les estadístiques europees. 
 
En primer lloc comenta els trets més rellevants del Decret d’accés, ús i integració de 
registres d’origen administratiu i estadístic amb finalitats estadístiques, que té com a 
fonament legal els articles 10 bis i 17 de la Llei d’estadística. L'article 10 bis regula l'accés de 
l’Idescat als arxius i registres de la Generalitat i dels organismes autònoms, les entitats de 
dret públic i les empreses que en depenen, per aprofitar-ne la informació amb finalitats 
estadístiques. L’article 17 es modifica per la necessitat de millorar l'eficiència i l'eficàcia en la 
producció d'estadístiques d'interès de la Generalitat, en aprofitar al màxim la informació 
administrativa, tenint en compte que la informació que s'integri en el sistema d'informació 
estadística s'utilitzarà amb la finalitat de produir les estadístiques d'interès de la Generalitat 
que siguin encomanades per les disposicions corresponents. 
 
El director comenta que l’objecte d’aquest Decret és definir el procediment d’accés, ús i 
integració de dades contingudes en registres administratius i estadístics –i també registres 
tributaris– dels departaments de la Generalitat i ens que en depenen per part de l’Idescat i 
amb finalitats exclusivament estadístiques. Afegeix que l’Idescat és l’únic organisme amb 
finalitats exclusivament estadístiques, i per tant és justificat que tingui accés a la informació 
administrativa. Aquesta informació pot combinar-se amb altres fonts administratives i 
estadístiques i que degudament anonimitzada produirà resultats d’estadística oficial i alhora 
permetrà a l’Administració usar-la i millorar les polítiques públiques. Puntualitza que la 
demanda d’informació estadística ha d’estar vinculada a alguna actuació d’estadística oficial 
i que s’ha de formalitzar via conveni, que serà l’instrument que fixarà el procediment i 
garanties de tot ordre en la tramesa (si la informació ha de ser agregada o no, mesures de 
seguretat i confidencialitat, etc.). 
 
Posa com a exemple de la combinació d’informació administrativa i fiscal la realització d’una 
estadística oficial de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) 
que proporciona la taxa de pobresa per municipis. Aquesta aproximació al territori ha estat 
possible per la combinació d’aquests registres a nivell de microdades, d’acord amb les 
normatives i recomanacions europees per a una major eficiència en la producció, i remarca 
la importància de poder elaborar estadístiques mitjançant aquests mecanismes, alhora que 
el Decret esdevindria la llavor que fa possible aquesta nova realitat de produir estadística 
oficial. 
 
Pel que fa al segon Decret, d’ús de dades confidencials amb finalitats científiques 
emparades pel secret estadístic, també remarca la seva importància. Aquest Decret té com 
a fonament legal l’article 30 modificat de la Llei d’estadística i té com a objectiu obtenir el 
màxim aprofitament i rendiment de la informació estadística, respectant la legislació sobre 
protecció de dades. La informació estadística oficial ha de fer possible un millor disseny, 
planificació i avaluació de les polítiques públiques.   
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El director comenta que la informació estadística té diversos nivells: dades publicades al 
web, dades obertes, etc., i que en un altre nivell se situarien les dades confidencials amb 
finalitats científiques (que és la terminologia que adopta la normativa estadística europea), 
que només permeten la identificació indirecta i que requereixen un accés controlat. Per tant, 
en aquest darrer nivell es proposa un conjunt de mesures a la comunitat científica. En 
aquest punt el director fa menció a l’experiència del PADRIS amb dades de salut, que són 
considerades especialment sensibles. Reprenent el tema del control en l’ús d’aquestes 
dades, esmenta un seguit de mesures, com la necessitat que hi hagi una entitat de recerca 
al darrere, projectes sòlids, experiència de l’equip investigador i investigadors de prestigi, 
bones pràctiques de seguretat i confidencialitat en l’ús, manipulació i protecció de les dades, 
el compromís de l’investigador, etc. 
 
Amb l’objectiu de supervisar els projectes de recerca, el Decret crea el Comitè de Govern de 
la Informació (CGI) a l’Idescat. Es tracta d’un òrgan col·legiat de direcció i supervisió dels 
projectes, que n’analitzarà el contingut i resoldrà la seva acceptació o rebuig sobre la base 
de diversos criteris. L’acceptació del projecte de recerca caldrà formalitzar-la mitjançant la 
subscripció d’un conveni, que recollirà totes les mesures a aplicar en la transmissió i 
tractament de la informació, vetllant especialment per garantir-ne la seguretat, la 
confidencialitat i l’ús. 
 
El president del CRSEC obre el torn de paraules, que inicia el vicepresident. El Sr. Albert 
Castellanos remarca la importància de discriminar entre els demandants d’aquestes dades 
atenent a la finalitat última de les mateixes dades. Posa com a exemple que no és el mateix 
si la informació és per a tasques reals d’investigació o per a consultoria; aquest segon ús, 
que comporta un possible tractament comercial dels resultats, no hauria de considerar-se 
científic. 
 
Seguidament, el Sr. Ismael Peña s’interessa per la possibilitat de demanar als investigadors 
els resultats abans que estiguin publicats, ja que sovint es demora la seva publicació en una 
revista científica. Per tant, especificar en el conveni que l’Administració implicada pugui ser 
la primera en tenir i poder aprofitar els resultats dels projectes de recerca.  
 
A continuació, el Sr. Josep Ginesta manifesta el seu acord amb els elements essencials dels 
dos decrets. Seguidament, afegeix que en l’article 10 del Decret d’accés, ús i integració de 
registres d’origen administratiu i estadístic amb finalitats estadístiques ha de quedar molt 
ben acotat en el redactat el que pugui aportar el Departament afectat, és a dir, definir molt 
bé el producte i l’abast. En aquest sentit posa com a exemple l’Enquesta de condicions de 
vida com a estadística oficial de clara aplicació i interès per a les polítiques públiques. En 
relació amb el Decret d’ús de dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel 
secret estadístic, el Sr. Ginesta comenta la possibilitat d’afegir que els departaments 
implicats puguin participar en el CGI, així com poder fer ús dels resultats que s’obtinguin. Al 
final de la seva intervenció, el Sr. Ginesta torna a fer esment que comparteix els objectius 
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generals de les propostes dels dos decrets i que les observacions més concretes ja les 
farien arribar. 
 
Al seu torn, el director de l’Idescat comenta que les observacions són pertinents, que les 
agraeix i que en pren nota. En el cas del Decret de dades confidencials amb finalitats 
científiques, vol fer constar que el risc d’ús impropi de la informació és difícil de prevenir, per 
això es demana la presentació d’un projecte de recerca sòlid que contingui, per exemple, 
referències de la literatura, com a element de garantia per al projecte, de coherència i d’ajust 
al que es proposa com a objectiu. També considera que demanar els resultats de recerca, 
sens dubte pot ajudar a millorar. Pel que fa al Decret de dades administratives, explica que 
aquest cobreix circumstàncies molt diverses, que la informació podria retornar al 
Departament que l’ha cedida i que, en qualsevol cas, el conveni seria l’instrument per 
formalitzar-ho en cada cas concret. 
 
A continuació, el Sr. Antoni Dedeu s’interessa pel tema de les sancions en el cas d’un mal 
ús de la informació, i afegeix si aquest aspecte podria incorporar-se en els convenis. El 
director de l’Idescat respon que les sancions estan previstes a la Llei d’estadística per 
vulneració de secret estadístic. 
 
En darrer terme, el president del CRSEC afegeix que ara s’ha de fer el darrer repàs als 
decrets i tramitar-los seguint el procediment propi d’aquesta normativa. 
 
Sense cap més intervenció, el president del CRSEC manifesta que els assistents es donen 
per assabentats del Decret d’accés, ús i integració de registres d’origen administratiu i 
estadístic amb finalitats estadístiques i del Decret d’ús de dades confidencials amb finalitats 
científiques emparades pel secret estadístic. 
 
 

5. Informe d’avaluació i justificació del grau de compliment del Pla estadístic de 
Catalunya 2011-2016 
 
El president passa la paraula al director de l’Idescat perquè informi d’aquest punt. El director 
explica que, d’acord amb l’article 23 de la Llei 13/2010, el Govern ha de presentar al 
Parlament un informe d’avaluació i justificació del grau de compliment del Pla estadístic de 
Catalunya (PEC) 2011-2016 en un termini de sis mesos a comptar des de la finalització de la 
seva vigència, i que correspon a l’Idescat la responsabilitat de l’elaboració d’aquest informe. 
El director comenta que aquest informe ja ha estat presentat al Parlament de Catalunya en 
el termini previst, i que n’informa el CRSEC. 
 
L’informe presenta una valoració global del compliment de les activitats estadístiques 
previstes i una avaluació més detallada de les activitats estadístiques desenvolupades i no 
desenvolupades al llarg dels diferents programes anuals desplegats en el PEC 2011-2016 i, 
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si escau, les causes del seu incompliment. Del total de 244 activitats estadístiques que s’han 
desenvolupat al llarg dels sis anys d’abast del PEC 2011-2016, el nombre mitjà d’actuacions 
oscil·la entre les 309 programades l’any 2012 i les 326 programades l’any 2015, d’acord 
amb la seva periodicitat i característiques. El director mostra una taula en què el grau de 
compliment en tots els anys és superior al 85%, i s’aproxima al 93% l’any 2015. Si es 
considera el conjunt d’actuacions que han produït algun tipus de resultat (és a dir, la suma 
de les actuacions dutes a terme i les dutes a terme parcialment), el percentatge de 
compliment arriba a un màxim del 98,7% l’any 2014 i a un mínim del 95,3% l’any 2011, i es 
manté la resta dels anys amb un percentatge superior al 95%. 
 
El CRSEC es dona per assabentat de l’Informe d’avaluació i justificació del grau de 
compliment del Pla estadístic de Catalunya 2011-2016. 
 
 

6. Informe sobre el compliment del Programa anual d’actuació estadística per a l’any 
2017 

 
El president del CRSEC passa la paraula al director de l’Idescat, que inicia la seva 
presentació explicant que la informació sobre el compliment del PAAE 2017 es podrà 
consultar a l’adreça següent: 
http://www.idescat.cat/pec/2017-2020/?cat=acompliment&paae=2017 
 
El compliment de les actuacions del PAAE 2017 ha estat del 96,1% (es consideren tant les 
actuacions dutes a terme com les dutes a terme parcialment), xifra molt similar als anys 
anteriors, en desplegament del PEC 2011-2016. Del total de 311 actuacions estadístiques 
programades l’any 2017, 281 s’han dut a terme, 18 s’han dut a terme parcialment i 12 no 
s’han pogut fer. El director considera satisfactori el grau de compliment. 
 
El vicepresident del Govern i els membres del CRSEC es donen per assabentats de 
l’informe sobre el compliment del PAAE 2017. 
 
Sense cap més intervenció, el secretari del CRSEC agraeix a tothom la seva assistència. 
 
 

Acords 

1. Aprovar l’acta de la sessió del CRSEC celebrada el 9 de juliol de 2018. 

2. Aprovar la proposta de Programa anual d’actuació estadística de Catalunya per 
a l’any 2019. 

3. Els assistents es donen per assabentats del Decret d’accés, ús i integració de 
registres d’origen administratiu i estadístic amb finalitats estadístiques i del 
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Decret d’ús de dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel 
secret estadístic. 

4. Els assistents es donen per assabentats de l’Informe d’avaluació i justificació del 
grau de compliment del Pla estadístic de Catalunya 2011-2016. 

5. Els assistents es donen per assabentats de l’informe de compliment del 
Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2017. 

 
El president del CRSEC aixeca la sessió a les 19.33 hores, de la qual, com a secretari, 
estenc aquesta acta. 
 
 
Vist i plau 
 

 
 
 
 
Pere Aragonès      Frederic Udina  
President        Secretari 

 


