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L’estadística oficial

La Llei 23/1998 d’estadística de Catalunya, de 30 de de-
sembre (DOGC núm. 2801, p. 229 (08.01.1999)) estableix que 
les estadístiques oficials han de complir un seguit de requisits: 

yy Ser declarades d’interès públic pel Parlament de Ca-
talunya, mitjançant la inclusió dins del Pla estadístic de 
Catalunya, aprovat per una llei del Parlament. Aquest 
Pla preveu les activitats estadístiques que s’han de dur 
a terme al llarg de quatre anys i es desenvolupa amb els 
programes anuals d’actuació estadística. 

yy Ser objectives en el seu plantejament i en els seus re-
sultats, els quals, a més, han de ser públics i s’han de 
difondre.

yy Ser comparables amb altres estadístiques dutes a 
terme a Espanya o a la Unió Europea, aplicant un siste-
ma normalitzat de conceptes, definicions, classificacions 
i codis, així com una metodologia que permeti aquesta 
comparabilitat.

yy Garantir la no-duplicitat amb altres estadístiques exis-
tents per tal d’evitar molèsties innecessàries als ciuta-
dans i una millor distribució dels recursos públics. 

yy Respectar la intimitat personal, assegurar el secret es-
tadístic i permetre als interessats conèixer les caracte-
rístiques de l’enquesta.

yy Tots els ciutadans, les entitats i les institucions estan 
obligats a proporcionar la informació que es demani, i 
aquesta informació ha de ser completa i verídica.

D’acord amb el Pla estadístic de Catalunya vigent les activitats 
de l’Idescat s’estructuren en cinc eixos estratègics: població; 
cohesió social, medi ambient i sostenibilitat; comptes i macro-
magnituds econòmiques; activitats estadístiques instrumen-
tals i difusió estadística.
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Població

Agrupa les estadístiques dels trets generals de la població, com 
sexe, edat, lloc de naixement i nacionalitat, així com d’altres 
de més específiques com poden ser el nivell d’estudis, l’es-
tructura familiar o les característiques dels nostres habitatges.

Hi trobem l’Estadística sobre la població estrangera, que 
actualitza el nombre i les característiques dels estrangers que 
viuen a Catalunya, i el Cens de catalans residents a l’es-
tranger a partir d’una explotació del padró d’espanyols resi-
dents a l’estranger.

A més, dins d’aquest eix s’apleguen les estimacions inter-
censals i postcensals i les previsions demogràfiques, per 
avaluar la distribució futura de la població de Catalunya, i les 
estadístiques de síntesi, els indicadors demogràfics i les sè-
ries històriques de població.
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Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat

Per mesurar el nivell de benestar i qualitat de vida es fan 
les estadístiques de condicions de vida i d’ús del temps, des-
pesa en consum de les llars, distribució de la renda i risc a la 
pobresa.

També s’afegeixen dins d’aquest objectiu les estadístiques re-
ferides als serveis i recursos socials, a més de l’estadística 
de la demanda de serveis socials, que permet saber de les 
necessitats de la població en aquest àmbit.

Centrant-nos en el mercat de treball i les relacions labo-
rals podem destacar l’Estadística de la força de treball, que a 
través d’una explotació específica de l’Enquesta de població 
activa (EPA) permet conèixer la seva dimensió i caracterís-
tiques. També s’hi inclouen, entre d’altres, les estadístiques 
d’estructura salarial, la de costos laborals i la de condi-
cions i qualitat de vida en el treball.

Dins l’objectiu de l’educació, cultura i lleure trobem estadísti-
ques com la del cens lingüístic, que mesura el coneixement 
de la llengua catalana entre la població, o l’Enquesta d’usos 
lingüístics tant de la població com de les institucions.

Pel que fa a l’anàlisi social es recull un seguit d’indicadors prou 
significatius, els indicadors socials i l’índex de desenvolu-
pament humà, calculats seguint la metodologia dels diversos 
indicadors que elabora el Programa de les Nacions Unides per 
al desenvolupament (PNUD).
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Comptes i macromagnituds econòmiques

Comprèn l’estadística macroeconòmica, amb l’elaboració, 
en el marc del Sistema europeu de comptes, de les Taules 
Input-Output i dels comptes econòmics anuals per a Cata-
lunya, així com de la renda familiar disponible i el producte 
interior brut a nivell comarcal, capital de comarca i municipis  
de més de 5.000 habitants de Catalunya.

També incorpora les estadístiques de l’activitat de tots els 
sectors productius de l’economia catalana, i l’Indicador de 
posició competitiva del sector industrial.

Aquest eix inclou, a més, aquelles estadístiques agràries 
(censos i enquestes) que permeten saber les característiques 
estructurals de les explotacions agràries del territori de Cata-
lunya, pel que fa a la titularitat, règim de tinença, dimensió, 
tipologia de conreu, mà d’obra ocupada, etc.

En el sector del turisme es realitzen, entre d’altres, les estadísti-
ques d’ocupació en establiments turístics, les estadístiques 
de turisme estranger i els indicadors de rendibilitat hotelera.

També hi tenen cabuda tot un seguit d’indicadors conjuntu-
rals dels sectors productius con ara l’índex de producció i de 
preus industrials i el clima empresarial de les cambres de 
comerç, entre d’altres. 



Institut d’Estadística de Catalunya.  9

Activitats estadístiques instrumentals

Cobreixen les activitats en matèria de coordinació del Sis-
tema estadístic de Catalunya (SEC), formació i assistència 
tècnica estadística a les institucions i òrgans que formen part 
del SEC per a l’elaboració d’estadístiques oficials, normalit-
zació tècnica, innovacions metodològiques i instruments de 
base per a la seva producció i difusió, incloent-hi els registres 
i els directoris que faciliten marcs de mostres o la seva ex-
plotació estadística, com poden ser el Registre de població 
de Catalunya, el Directori d’habitatges o bé el Directori d’em-
preses i establiments.

Difusió estadística

En la difusió dels resultats estadístics del conjunt del Sistema 
estadístic català, Internet és el canal essencial de difusió i con-
figura el web de l’Institut d’Estadística de Catalunya com el 
portal de l’estadística oficial de Catalunya. Així mateix, agrupa 
un conjunt de serveis d’informació pública, articula un sistema 
homogeni d’indicadors estadístics, potencia els productes de 
síntesi i també les activitats de comunicació, promoció i divul-
gació de l’estadística oficial.
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El web www.idescat.cat és el principal mitjà de difusió de 
l’Idescat. L’any 2009 va rebre més de 870.000 visites. Aquest 
web ofereix un conjunt molt ampli d’estadístiques oficials de 
Catalunya elaborades tant per l’Idescat com pels diferents or-
ganismes del Sistema estadístic de Catalunya.

El web presenta dos procediments de consulta: temàtica i 
territorial. 

Per tal de respondre a cerques temàtiques el web estructura 
la informació en 3 grans àrees: població, economia, societat. 

A l’apartat Població es poden consultar dades de l’estructura 
de la població, moviments migratoris, llars i famílies, estima-
cions, projeccions i onomàstica. L’apartat Economia disposa 
d’estadístiques sobre macromagnituds, sectors productius, sa-
laris i preus, inversions i empreses. A l’apartat de Societat es 
troben dades d’educació, cultura i esports, habitatge salut, medi 
ambient, protecció social i societat de la informació.

Si es vol fer una cerca territorial, cal entrar a l’apartat Territori, 
on es pot consultar un ampli conjunt de dades municipals, 
comarcals i inframunicipals, i des d’on s’accedeix a “El Mu-
nicipi en Xifres”, un servei que ofereix els indicadors bàsics 
dels municipis i que permet la comparativa comarcal. A més, 
l’usuari disposa d’un giny (municipal o comarcal) dels deu prin-
cipals indicadors, que pot incrustar a la seva pàgina web i que 
es mantenen constantment actualitzats.

Per tal de facilitar la navegació als usuaris totes les pà-
gines temàtiques tenen la mateixa estructura. A la part 
esquerra hi ha indicadors d’informació bàsica (conjunturals, 
estructurals, indicadors de la Unió Europea) i el capítol de 
l’Anuari estadístic que té informació sobre el tema. A la part 
dreta hi ha informació monogràfica, informació territorial i 
temes relacionats. També s’ha fet un disseny estàndard de 
les taules estadístiques on consta el títol, l’àmbit territorial i 
temporal i la font estadística. Totes les taules tenen l’apartat 
metodologia  que explica la metodologia i els conceptes 
de la taula estadística i l’opció  de descàrrega de les dades 
en format Excel.

El web
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L’apartat de Novetats, a la pàgina principal, anuncia l’aparició 
de nous productes i serveis, les actualitzacions més impor-
tants de dades estadístiques i les principals notícies del lloc 
web de l’Idescat. Consta d’una breu descripció, la data en què 
s’ha publicat i l’àmbit temàtic al qual fa referència la novetat. 
Clicant-hi s’accedeix a una pàgina on hi ha informació meto-
dològica i des d’on s’inicia la navegació per arribar a les taules 
de resultats estadístics.

Altres instruments per facilitar l’accés dels usuaris a la infor-
mació més recent de l’Idescat són els ginys, els RSS i les APIs.

Giny: petita aplicació que es pot incrustar en una altra de més 
gran, com ara una pàgina web.

RSS: estàndard que facilita l’accés automatitzat a continguts 
d’actualització freqüent d’un lloc web.

API: ofereix mètodes perquè els programes de tercers puguin 
obtenir informació de l’Idescat i integrar-la en altres serveis.

Llicència Creative Commons

L’Idescat vol facilitar la reutilització de la seva producció esta-
dística. Per aquest motiu, la informació estadística disponible 
al web està associada, amb caràcter general, a una llicència 
Creative Commons Reconeixement (CC BY).

Aquesta llicència permet la còpia, distribució i comunicació 
pública, així com la creació d’obres derivades fins i tot amb 
finalitat comercial, de la informació estadística del lloc web de 
l’Idescat sempre que se citi la font.
 

http://es.creativecommons.org/

idescat
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aprenestadistica.gencat.cat
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http://aprenestadistica.gencat.cat

És un web d’accés lliure i gratuït que ofereix recursos educa-
tius curriculars per fer més accessible i interessant l’estadís-
tica als estudiants de secundària.

Les activitats desenvolupades van dirigides als alumnes d’ESO 
i batxillerat i als professors, per tal que els serveixi de material 
complementari als exercicis proposats a l’escola. Estan pen-
sades per fer-les a classe amb el suport del professor, però 
també poden realitzar-se de manera individual des de casa.

Hi ha 25 activitats que fan referència a la demografia, la so-
cietat, l’economia, els serveis i el medi ambient, amb dades 
reals constantment actualitzades. Cada activitat té definida 
una breu ressenya on s’indica el plantejament, l’objectiu, els 
conceptes estadístics, la competència bàsica, el nivell i el 
temps orientatiu per poder-la realitzar.

A més hi ha un ampli conjunt d’animacions que expliquen 
els conceptes estadístics de manera gràfica i molt entene-
dora. Es pot veure, per exemple, com es calcula la mitjana 
aritmètica, la mediana, la variància, com es fa un diagrama de 
sectors, un histograma, etc. A aquestes animacions s’hi pot 
accedir des de les activitats i també des del glossari. El glos-
sari, que us ajudarà a desenvolupar les 25 activitats propo-
sades, està estructurat en 2 parts: termes estadístics i glossari 
temàtic.

Web educatiu
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Serveis d’atenció al públic

L’Idescat ofereix un conjunt de serveis personalitzats d’atenció 
als usuaris dirigits tant al públic general –demandes a mida, 
atenció telefònica, emissió de certificats i suggeriments– com 
destinats a col·lectius concrets –mitjans de comunicació, in-
vestigadors i món educatiu–. L’horari d’atenció al públic és: 

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h 
Sense servei:

 24 i 31 de desembre

Podeu sol·licitar informació les 24 h a través del nostre Servei 
d’Atenció de Demandes, que trobareu dins de l’apartat Con-
tacte de la nostra web.

Públic General

1. Servei d’atenció de demandes 

El servei d’atenció de demandes atén les consultes d’infor-
mació tècnica i que requereixen una explotació estadística 
prèvia. A més, assessora els ciutadans i els dóna suport me-
todològic per a la interpretació de les dades estadístiques que 
difon l’Idescat. L’any 2009 es van atendre més de 1.300 de-
mandes específiques en línia.

Les demandes es responen amb celeritat i són gratuïtes en la ma-
joria dels casos.

http://demandes.idescat.cat/serviceweb/consultans_cat.jsp

2. Servei d’atenció telefònica
Aquest servei atén de manera personalitzada les demandes 
d’informació estadística dels ciutadans mitjançant el telèfon 
directe: 

 +34 93 557 30 50

Durant l’any 2009 es van atendre més de 1.600 demandes te-
lefòniques.
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3. Certificació de resultats

L’Idescat emet, a petició de l’interessat, certificats de tota la 
informació que publica.

4. Suggeriments

El web disposa d’un formulari per a suggeriments o incidèn-
cies.

http://www.idescat.cat/cat/idescat/serveis/suggeriments/

5. Registre general

Aquest servei registra els documents a la seu de l’Institut d’Es-
tadística en els horaris següents: 

Si desitgeu més informació, consulteu la pàgina de les oficines 
de registre d’entrada i sortida de documents, del Departament 
de la Presidència.

http://www10.gencat.net/sac/AppJava/registre.jsp

De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h
Dimarts, de 16 a 18 h

Estiu, Setmana Santa, Nadal i els dies 23 
d’abril i 23 de setembre:
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h

Sense servei:
24 i 31 de desembre
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Mitjans de comunicació

5. Servei d’atenció als mitjans de comunicació

El servei de premsa de l’Idescat és la porta d’accés, el punt 
de contacte i d’atenció primària als mitjans de comunicació. 
Elabora notes de premsa, gestiona entrevistes i dóna suport 
personalitzat a periodistes i professionals dels mitjans en la 
cerca i interpretació de la informació estadística.

Totes les notes de premsa són consultables al web de l’Idescat 
a l’apartat Servei d’atenció als mitjans de comunicació i 
qualsevol usuari hi pot tenir accés en el mateix moment de 
la seva difusió subscribint-se al servei RSS de la secció de 
novetats del web.
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Investigadors

6. Servei d’accés a microdades

Aquest servei atén de manera individualitzada les demandes 
de fitxers segurs (totals o parcials de microdades) per part dels 
investigadors o centres de recerca que les sol·licitin amb finali-
tats estrictament científiques.

La formalització de les demandes es realitza mitjançant carta 
adreçada a la Direcció de l’Idescat, on cal incloure la infor-
mació de la investigació o recerca.

Els investigadors que accedeixin a aquest servei es compro-
meten a signar un compromís d’utilització.

Món educatiu

7. Sessions informatives a la comunitat educativa

 a. Visites programades

Per tal d’apropar l’estadística a la comunitat educativa s’atén a 
alumnes universitaris i de secundària a la seu de l’Idescat per 
donar a conèixer les activitats, els productes i els serveis que 
desenvolupa. L’Idescat atén una mitjana de 12 visites l’any.

 b. Sessions demostratives web educatiu

L’Idescat realitza sessions als alumnes de secundària i batxi-
llerat per presentar el web educatiu aprenestadistica. S’explica 
com utilitzar el web, les activitats que es poden desenvolupar i 
es mostren les animacions que d’una manera amena i entene-
dora expliquen els principals conceptes estadístics.
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Biblioteca

La Biblioteca de l’Idescat és la dipositària de l’estadística ofi-
cial de Catalunya. Especialitzada en publicacions de caràcter 
estadístic i metodològic, disposa d’un ampli fons històric d’es-
tadística d’Espanya, que es complementa amb el de les comu-
nitats autònomes i amb una selecció d’estadístiques de la Unió 
Europea i dels principals organismes internacionals.

El fons de la Biblioteca, a 31 de desembre del 2009, està 
format per uns 158.000 volums, que corresponen a més de 
15.000 monografies i publicacions periòdiques.

L’accés a la biblioteca de l’Idescat és públic i gratuït, i el ca-
tàleg del seu fons documental es pot consultar a: 

http://www.idescat.cat/cat/idescat/biblioteca/

Equipaments

La Biblioteca disposa de dues sales de consulta per a usuaris, 
amb 21 punts de lectura, impressora, fotocopiadora, escàner i 
3 ordinadors.

Consulta presencial a la sala de la Biblioteca

L’accés a la Biblioteca és lliure. A la sala, els usuaris disposen 
d’un assessorament personalitzat que els guia en la cerca d’in-
formació estadística.  

S’ofereix un servei de préstec restringit al personal adscrit als 
departaments de la Generalitat de Catalunya.

Horari 

De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Sense servei:
El mes d’agost
24 i 31 de desembre
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Publicacions

L’Idescat edita un conjunt de publicacions disponibles a través 
del seu catàleg a l’enllaç: 
http://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/

Aquest catàleg s’estructura en les àrees temàtiques següents:

yy Resultats estadístics:

yy Estadística de síntesi
yy Estadística econòmica
yy Estadística demogràfica
yy Estadística social

yy Estadística instrumental

yy Comunicació institucional

yy Col·leccions i revistes

Dins dels productes relatius a estadístiques de síntesi des-
taquem l’Anuari estadístic de Catalunya i el Xifres de Cata-
lunya, també anual i que s’edita en vuit idiomes. 

Dins de les col·leccions i revistes s’hi inclouen, entre d’al-
tres, els Dossiers Idescat, els Quaderns d’Estadística i la re-
vista periòdica SORT. 
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Totes les publicacions estan disponibles en format electrònic 
(PDF). A més, les publicacions venals, com ara l’Anuari es-
tadístic o algunes col·leccions i revistes, estan disponibles 
també en paper a les llibreries de la Generalitat de Catalunya.

Dossiers Idescat és una col·lecció d’informació sobre esta-
dística oficial. El seu objectiu és facilitar la comprensió d’al-
gunes operacions estadístiques o temes transversals, de 
forma divulgativa, resumida i com a complement dels resultats 
oficials. Té una periodicitat de 3 a 4 números l’any i està dis-
ponible en format PDF i en suport paper.

Els Quaderns d’Estadística tenen com a objectiu difondre 
productes relacionats amb la metodologia, els processos es-
tadístics, la documentació històrica i la tasca científica. Per la 
naturalesa i els propòsits, és una col·lecció de quaderns desti-
nats a un àmbit professional, d’investigadors i tècnics interes-
sats en els processos de treball d’aquesta disciplina científica.
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SORT (Statistics and Operations Research Transactions) és una 
revista internacional publicada per l’Idescat amb la col·laboració 
de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Bar-
celona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de 
Girona, des de l’any 2003, editada semestralment, íntegrament 
en anglès, i disponible en línia.

http://www.idescat.cat/sort/

SORT representa la tercera etapa de Qüestiió (Quaderns d’Es-
tadística i Investigació Operativa) publicada per l’Idescat entre 
els anys 1992 i 2002 i els seus articles també es poden con-
sultar a l’adreça de SORT.

La revista promou la publicació d’articles originals de caire me-
todològic i, sobretot, aplicat en l’àmbit de l’estadística, la investi-
gació operativa, l’estadística oficial i la biometria. SORT està in-
dexada al Science Citation Index Expanded i al Journal Citation 
Reports des de l’any 2007.

La informació per a subscripcions de la versió impresa es pot 
consultar a:

http://www.idescat.cat/sort/subscription.pdf

La informació per a autors interessats a publicar a la revista es 
troba a:

http://www.idescat.cat/sort/normes.html
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Anuari Estadístic de Catalunya

L’Idescat ha desenvolupat un nou concepte d’Anuari esta-
dístic: l’Anuari s’adapta plenament a l’entorn digital per trans-
formar-se en un servei web, on la cerca d’informació és més 
còmoda i accessible. 

L’Anuari estadístic digital recull la informació bàsica de Ca-
talunya, amb dades de caràcter anual produïdes pels diferents 
agents que integren el Sistema estadístic català i altres produc-
tors externs que elaboren informació sectorial d’interès públic.

http://www.idescat.cat/anuari

S’hi poden consultar més de 4.000 taules estadístiques i més 
de 500 definicions referents a agricultura, comerç, construcció, 
cultura, economia, educació, eleccions, energia, finances, ha-
bitatge, indústria, justícia, llars, lleure, medi ambient, població, 
preus, protecció social, R+D, ramaderia, sector exterior, sector 
públic, seguretat ciutadana, TIC, transports, treball i turisme.

L’Anuari digital garanteix l’actualització constant de la dar-
rera dada anual disponible, i també permet consultar les 
dades d’anys anteriors i visualitzar sèries històriques en 
una mateixa consulta. Des de cada taula estadística es pot ac-
cedir a les definicions i a la metodologia corresponent a l’ope-
ració estadística font de les dades, i  des del vincle que hi ha 
a la font de cada taula  l’usuari pot obtenir més informació. La 
consulta es pot fer en tres idiomes: català, castellà i anglès, i 
les dades es poden descarregar en format Excel.
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L’Idescat promou la formació i el perfeccionament profes sional 
del personal estadístic i els usuaris d’informació estadística 
amb actuacions com:

yy Organització de sessions tècniques, cursos i seminaris propis.

yy Col·laboració o suport d’activitats formatives d’altres or-
ganismes, per exemple:

yy Col·laboració en els cursos integrats a l’Applied Sta-
tistics Week dins del Programa de l’Institut d’Educa-
ció Contínua de la Universitat Pompeu Fabra.

yy Organització conjunta del Concurs Student d’Estadís-
tica Aplicada amb la Universitat Autònoma de Barce-
lona.

yy Cursos i seminaris d’àmbit estadístic organitzats 
anualment per l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya. 

yy Col·laboració o suport a congressos i fòrums especialit-
zats en estadística, amb l’assistència de personal espe-
cialitzat del Sistema estadístic català.

yy Cooperació educativa amb ensenyaments universitaris 
propers per a estades d’alumnes en pràctiques a l’Idescat.

http://www.idescat.cat/formacio/

Formació
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L’Idescat presta assistència tècnica a les institucions i entitats 
integrades en el Sistema estadístic de Catalunya tot coordi-
nant i homologant tècnicament la seva producció estadística 
amb tasques com: 

yy L’elaboració d’eines metodològiques i computacionals, 
com ara el disseny i execució d’enquestes incloses dins 
del Pla estadístic.

yy L’actualització i millora del sistema normalitzat de clas-
sificacions estadístiques. 

yy L’assessorament en temes de disseny mostral i plecs de 
condicions tècniques de projectes estadístics.

yy L’acreditació de la inscripció en el padró municipal de 
les persones incloses en els plecs de signatures en 
compliment de l’article 21 de la Llei 1/2006, de la inicia-
tiva legislativa popular (DOGC núm. 4579 - 23/02/2006)

yy La gestió i custòdia del Registre de fitxers estadístics.

A més, l’Idescat inspecciona les activitats incloses en el Pla 
estadístic per assegurar que s’adeqüen a les normes estadís-
tiques vigents.

Assistència tècnica
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Per tal de contribuir a la integració laboral de persones en risc 
d’exclusió, l’Idescat col·labora amb entitats sense afany de 
lucre mitjançant la contractació de determinats serveis:

yy Recollida selectiva de paper i cartutxos de tòner, a través 
d’entitats que lluiten contra l’exclusió social de les perso-
nes en situació de marginació o amb alt risc d’estar-ho.

yy Tasques de tramesa de correspondència, classificació 
de materials i altres, que s’encarreguen a associacions  
que promouen la rehabilitació i adaptació de persones 
disminuïdes en la seva capacitat d’integració sociolaboral.

L’Idescat assumeix també la seva responsabilitat ambiental i 
treballa per estalviar en l’ús de recursos naturals i reduir els 
impactes de les seves activitats. Des de l’any 2008, el Grup de 
Millora Ambiental (GMA), format per treballadors de l’Idescat, 
proposa i impulsa bones pràctiques ambientals:

yy Estalvi de paper i ús de paper reciclat. En el període 
2008-2009 el consum total de paper s’ha reduït un 20%.

yy Certificació FSC. L’abril del 2010 l’Idescat va rebre 
aquesta certificació per imprimir les seves publicacions 
en paper amb garanties de sostenibilitat.

yy Implantació de la recollida selectiva de paper, plàstic, pi-
les i tòners.

yy Conveni amb la Fundació SISOSCAT per tal de cedir or-
dinadors i material informàtic ja utilitzat a entitats socials 
i sense afany de lucre.

yy Realització d’una auditoria energètica de l’edifici.

yy Canvis en l’enllumenat per disminuir el consum energètic.

yy Reducció del consum d’aigua. Entre el 2007 i el 2009 el 
consum d’aigua s’ha reduït un 43%.

Compromís social i ambiental
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L’idescat és membre de:

International Statistical Institute   ISI
International Association for Statistical Education   IASE 
International Association for Official Statistics   IAOS
 
Asociación Española de Ciencia Regional   AECR
Sociedad de Estadística e Investigación Operativa   SEIO
 
Societat Catalana de Terminologia   SCATERM
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