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Acta núm. 11 del Consell Rector del Sistema estadístic de 
Catalunya 
(esborrany pendent d’aprovació) 
 
Data: 28 d’octubre de 2019 
Horari: inici   18.00 hores 
 finalització  19.00 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 

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

Sr. Xavier Cuadras Morató 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’Educació (en substitució de la Sra. 
Núria Cuenca León) 

Sra. Josep Anton Mundó Balcells Departament de Cultura (en substitució del Sr. 
Francesc Vilaró i Casalinas)  

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. Joan Rabasseda Ferrer Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (en substitució del Sr. David Mascort 
Subiranas) 

Sr. Eduard Rovira i Gual Diputació de Tarragona 

Sr. Màrius Boada i Pla Ajuntament de Barcelona  

Sr. Joan Ramon Rovira i Homs Cambres de Comerç 

 

 

S’han excusat d’assistir-hi: 
 

Sr. Xavier Gatius i Garriga Departament de Polítiques Digitals i Administració 
Pública 

Sr. Jordi Jardí i Pinyol Departament d’Interior 

Sr. César Velasco Muñoz Departament de Salut 

Sr. Ferran Falcó Isern Departament de Territori i Sostenibilitat 

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 

Sr. Eloi Bergós Farràs Diputació de Lleida 

Sr. Joaquim Fernández Oller Representant dels ajuntaments catalans de més 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 
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Ordre del dia 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (29 d’octubre de 2018). 
2. Proposta de Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2020. 
3. Informe sobre el compliment del Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2018. 
4. Avantprojecte de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2021-2024: pla de treball. 
5. Proposta d’oficialització de la Classificació catalana d’educació 2019 (CCED-2019). 
6. Torn obert de paraules. 
 

Desenvolupament de la sessió1 
 
A la seu de l’Institut d’Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat), a les 18.00 hores del 
28 d’octubre de 2019, 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 dona la benvinguda al CRSEC al director de l’Idescat, Sr. Xavier Cuadras, en 
substitució del Sr. Frederic Udina, al qual agraeix la seva dedicació durant els 8 anys de 
direcció de l’Idescat. Tot seguit presenta el curriculum vitae del Sr. Cuadras i recorda que, 
d’acord amb la Llei d’estadística de Catalunya, el període de mandat és de 6 anys.  
El president, també, dona la benvinguda als nous membres del CRSEC.  
 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 
S’aprova l’acta número 10 de la darrera sessió del CRSEC, celebrada el 29 d’octubre de 
2019, d’acord amb l’esborrany d’acta tramès amb anterioritat a la sessió d’avui. 

 

2. Proposta de Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2020 (PAAE 2020) 

El president del CRSEC passa la paraula al director de l’Idescat per tal que informi sobre el 
nou PAAE 2020. El Sr. Cuadras 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. 

                                                
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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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) 

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) 
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• 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 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) 
• 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 

 

Finalment, el director fa saber 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 2020. 
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3. Informe sobre el compliment del Programa anual d’actuació estadística per a l’any 
2018 

El president dona la paraula al director de l’Idescat, el qual, al seu torn, indica que aquest 
punt l’exposarà la sub-directora general de Producció i Coordinació, Sra. Cristina Rovira. La 
Sra. 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. 

El vicepresident del Govern i els membres del CRSEC es donen per assabentats de 
l’informe sobre el compliment del PAAE 2018. 
 

4. Avantprojecte de la llei del Pla estadístic de Catalunya 2021-2024: pla de treball. 

El president del CRSEC dona la paraula al director de l’Idescat. El Sr. Xavier Cuadras 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 en 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 per al seu seguiment i avaluació. 

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 

http://www.idescat.cat/pec/2017-2020/?cat=acompliment&paae=2018
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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, esmenta 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). 
 
A continuació el president del CRSEC demana si hi ha intervencions en relació amb aquest 
punt i el Sr. Joan Rabasseda s’interessa per saber com apareixen les noves actuacions 
estadístiques; posa d’exemple les 38 actuacions noves que recull la proposta del programa 
de 2020 o temes de màxim interès, com el despoblament. El director de l’Idescat respon 
que, quan es detecta una necessitat, es proposa la creació d’una nova actuació estadística, i 
aquesta proposta té procedències diverses, per exemple, els departaments o bé el mateix 
Idescat. Fins i tot, podria ser el cas d’informació que ja existís i hi hagués la voluntat 
d’oficialitzar-la seguint els procediments legalment establerts en la normativa estadística. 
Afegeix que cal tenir en compte que els programes anuals que executen el Pla quadriennal 
poden modificar-se, i l’Idescat com a coordinador del SEC és qui valida aquestes propostes. 

 
A continuació, el Sr. Ismael Peña informa sobre l’activisme de dades i la possibilitat 
d’ampliar els actors i comptar amb experts o usuaris de dades per completar camps 
d’actuacions de futurs projectes del proper Pla estadístic en els àmbits de la salut, la 
mobilitat, etc. i esmenta, especialment, el paper que hi pot tenir la Secretaria de 
Transparència i Govern Obert. El director de l’Idescat li agraeix l’oferiment. 

 
 

5. Proposta d’oficialització de la Classificació catalana d’educació 2019 (CCED-2019) 
  
El president dona la paraula al director de l’Idescat, el qual, al seu torn, indica que aquest 
punt serà a càrrec de la sub-directora general de Producció i Coordinació. La Sra. Rovira 
inicia l’explicació informant que l'Idescat ha elaborat una proposta d’adaptació i revisió 
completa per a Catalunya de la Classificació internacional normalitzada d'educació 2011 
(CINE-2011), aprovada per la 36a Conferència General de l'Organització de les Nacions 
Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), d'àmbit internacional, i de la 
Classificació nacional d'educació 2014 (CNED-2014), d'àmbit estatal. Per tant, la 
classificació que es proposa d’oficialitzar és harmonitzada i permet la comparabilitat de les 
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dades amb les seves homòlogues en els àmbits estatal i internacional. Es proposa el nom 
de Classificació catalana d’educació 2019 (CCED-2019). 
 
Com a novetats, la CCED-2019 presenta una desagregació més gran dels ensenyaments de 
grau superior, del tractament de la formació per a l’ocupació i dels certificats de 
professionalitat, i una millor visibilitat d’algunes disciplines en el sector d’estudi, com ara les 
matemàtiques i l’estadística, l’administració d’empreses o el medi ambient. 
 
D'acord amb les seves funcions, l'Idescat iniciarà a partir de desembre del 2019 el procés 
d'oficialització de la CCED-2019, que ha comptat amb la consulta prèvia dels agents del 
SEC, que hi van formular observacions, especialment les relacionades amb les seves 
competències, durant el període de febrer a juny d’enguany.  
 
Els assistents es donen per assabentats de la proposta de Classificació catalana d’educació 
2019 (CCED-2019). 
 

6.Torn obert de paraules 

Sense cap intervenció, el secretari del CRSEC agraeix l’assistència a tothom. 
 

Acords 
 

1. Aprovar l’acta de la sessió del CRSEC de 29 d’octubre de 2018. 
2. Aprovar la proposta de Programa anual d’actuació estadística de Catalunya per a 

l’any 2020. 
3. Els assistents es donen per assabentats de l’informe de compliment del Programa 

anual d’actuació estadística per a l’any 2018. 
4. Els assistents es donen per assabentats de la proposta de Classificació catalana 

d’educació 2019 (CCED-2019). 
 
El president del CRSEC aixeca la sessió a les 19.00 hores, de la qual, com a secretari, 
estenc aquesta acta. 
 
Vist i plau 
 

 
 
Pere Aragonès      Xavier Cuadras  
President        Secretari 
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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 
 


