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AGRUPACIO                                : Economia i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 583. Estadística 
 
Pla de Govern:  5.Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat) 
Pla Departamental: 9.Subministrar al Govern, a les administracions públiques i als actors interessats informació d'estadística oficial sobre la situació i 

activitat social i econòmica de Catalunya. 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Una base estadística de qualitat permet conèixer la realitat demogràfica, econòmica i social del país, analitzar l'evolució temporal i comparar-la amb 
d'altres territoris o països. També és essencial per augmentar el coneixement dels ciutadans, per a la presa de decisions del sector públic i privat, per a 
l'anàlisi dels detentors d'interès en l'estadística dels sectors econòmics i socials, per a l'assignació de recursos i per a l'avaluació de les polítiques 
públiques, que depèn de la disponibilitat d'informació estadística integrada que possibiliti la planificació basada en evidències, la definició d'objectius i 
resultats mesurables. El Programa anual d'actuació estadística 2015 desplega el Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, prorrogat automàticament, 
d'acord amb l'article 41 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya en tant no entri en vigor el Pla estadístic de Catalunya 2016-
2019. L'any 2015, l'Idescat vol seguir avançant en l'impuls efectiu dels registres administratius com a font prioritària de les estadístiques. Amb aquest 
objectiu, l'Idescat crearà amb la informació d'origen administratiu disponible d'interès estadístic un sistema integrat d'informació estadística, que haurà 
de mantenir permanentment actualitzat per a l'elaboració d'estadístiques d'interès de la Generalitat. Aquest sistema està format per tres eixos 
principals: el registre estadístic de població, el registre estadístic de territori i el registre estadístic d'empreses i establiments. 
 

Població objectiu: 
El Govern, les administracions públiques i entitats de dret públic, les universitats i centres d'ensenyament i recerca, les empreses de Catalunya i altres 
col·lectius professionals i instàncies socials, així com els mitjans de comunicació. 
En un cercle més ampli, el programa s'adreça també a tota la societat civil catalana, impulsant i promocionant la cultura estadística en general i en 
l'àmbit de l'ensenyament primari i secundari reglat entre el professorat i els estudiants. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
L'actualització i manteniment de la informació estadística de base és una part important de la tasca que el Pla estadístic quadriennal encomana a 
l'Idescat. Això inclou la realització d'actuacions de periodicitat inferior a l'any com són, d'una banda, les estadístiques turístiques, d'ocupació o els 
indicadors d'activitat econòmica, i d'altra, actuacions amb caràcter anual o plurianual com el Marc Input-Output de Catalunya, el Cens de Població i 
Habitatge o les enquestes sectorials a la població sobre usos lingüístics. En relació amb les operacions estadístiques més freqüents, les principals 
necessitats informatives a cobrir rauen en el manteniment de les sèries sobre fluxos demogràfics, característiques dels estocs poblacionals, les 
condicions de vida, la dinàmica del mercat laboral, i, molt especialment, la conjuntura econòmica i els seus agregats macroeconòmics trimestrals i 
anuals. 
Els temps actuals caracteritzats per l'explosió de múltiples fonts d'informació i la seva accessibilitat propicien nous plantejaments metodològics en la 
producció i reaprofitament de la informació disponible. Aquest repte es recull des de l'àmbit de producció de l'estadística oficial. L'Idescat aposta per la 
generació d'informació estadística de base nova o millorada relativa a les persones, als establiments o empreses. 
L'Idescat podrà accedir als arxius i registres administratius sense demora i gratuïtament, a fer-ne ús i a integrar-ne la informació per a l'elaboració 
d'estadístiques d'interès de la Generalitat. 
En aquest sentit, se situen els treballs d'articulació de diferents registres estadístics per a la constitució d'un conjunt de sistemes integrats de dades en 
relació amb la població, les empreses i el territori. 
Des de la vessant de conjuntura, es potencia la informació d'aquesta estadística, Sobre tot pel que fa a la seva aproximació territorial. Aquest és el cas 
del sector turístic, dels indicadors sobre expectatives empresarials i dels indicadors socials, entre d'altres. L'ús de mètodes de calibratge i 
reponderació, l'estimació de petites àrees o les tècniques de fusió de dades provinents de fonts informatives permeten obtenir qualitat i eficàcia en la 
producció i difusió de resultats. Per tot això, cal desplegar nous dissenys conceptuals en els sistemes d'informació que facilitin la utilització i la 
comprensió del gran volum d'informació disponible, dintre i fora del sistema estadístic de Catalunya, a partir de noves eines de visualització de dades. 
En darrer terme, seguir activant la identificació sistemàtica i posterior aprofitament de les dades estadístiques individuals que genera o disposa el 
sistema estadístic català mitjançant la implementació efectiva del Registre de fitxers estadístics que gestiona l'Idescat. Al mateix temps, aquesta 
interacció contínua amb la resta de productors del sistema estadístic requereix l'articulació precisa dels respectius òrgans estadístics, tal com prescriu 
l'actual Pla estadístic, en vistes a garantir la màxima eficàcia i homogeneïtat de la producció i difusió resultant en la integració en el portal de 
l'estadística pública catalana a càrrec de l'Idescat. 
En qualsevol situació, però especialment en situacions d'escassetat de recursos, l'ús d'evidències basades en dades és fonamental en la planificació i 
avaluació de les polítiques públiques. En aquest sentit la disponibilitat del sistema integrat d'informació estadística ha de ser de gran ajut com a 
complement de la informació que es generi específicament a l'efecte. 
 

Marc regulador del programa: 
L'art. 135 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d'estadística d'interès de la 
Generalitat. L'art. 43 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, estableix que el desplegament del Pla estadístic de Catalunya 
s'ha de fer en programes anuals d'actuació estadística, que ha d'aprovar el Govern. 
L'art. 17 de la Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 que serà prorrogat l'any 2015 estableix que el Pla estadístic es 
portarà a terme per mitjà dels programes anuals d'actuació estadística els quals han d'establir la descripció de les actuacions estadístiques que s'han 
de dur a terme. 
Missió 
Programar, produir, coordinar i difondre l'estadística oficial catalana amb criteris internacionals de qualitat, en el marc dels objectius del Pla estadístic 
de Catalunya vigent, per donar suport a la presa de decisions i l'avaluació de les actuacions de les instàncies legitimades en l'àmbit econòmic i social 
públiques i privades, promovent i procurant la incorporació de noves estadístiques, i prioritzant l'estudi de les realitats canviants i fenòmens emergents 
en la realitat econòmica, demogràfica i social de Catalunya tot situant en el nucli de la producció estadística l'aprofitament de la informació 
administrativa a través del sistema integrat d'informació estadística. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Gestionar l'estadística oficial amb criteris internacionals de qualitat, per donar suport a la presa informada de decisió i a la planificació i avaluació de 
les polítiques públiques. (OE9.1) 

 1. Planificar, fer el seguiment i avaluar el programa anual d'actuació estadística 2015 que desplega els objectius del Pla estadístic de 
Catalunya vigent. 

 2. Gestionar el Registre de fitxers estadístics de l'Idescat en els termes establerts pel Decret 143/2010, de 19 d'octubre, del Registre de fitxers 
estadístics i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic. 

 3. Establir els mecanismes per tal que l'Idescat pugui conèixer, catalogar i en el seu cas emetre informes i recomanacions tècniques als 
projectes de creació o modificació de registres i arxius administratius susceptibles d'aprofitament estadístic. 

 4. Impulsar jornades d'extensió estadística a diversos col·lectius de professionals. 
· Implementar un nou model de producció i difusió estadística basat en els estàndards internacionals i la corresponent plataforma integrada 
d'informació. (OE9.2) 

 1. Establir les directrius generals i els conceptes bàsics orientats al contingut sobre estàndards estadístics i tècnics en el marc de les 
recomanacions del Statistical Data and Metadata Exchange(SDMX). 

 2. Impulsar la utilització del Model Genèric de Producció Estadística(GSBPM) com a llenguatge per descriure el model de producció i 
comunicació de les operacions estadístiques de l'Idescat. 

· Millorar l'accessibilitat i claredat de les dades estadístiques per a l'ús de les administracions públiques, dels actors econòmics, de la recerca i de la 
societat en general, per garantir la màxima transparència en la seva difusió. (OE9.3) 
 1. Implantar un nou portal de l'estadística pública de Catalunya. 

 2. Potenciar la informació i els serveis que ofereix el web de l'Idescat a partir d'una millor visualització de les dades a partir de la seva 
representació en gràfics i mapes. 

 3. Incrementar la comunicació de l'oferta estadística intensificant els contactes amb els detentors d'interès en l'estadística dels sectors 
econòmics i socials. 

· Potenciar la producció d'informació de base, transversal i estratègica prioritzant la reutilització de la informació administrativa a través del sistema 
integrat d'informació estadística de Catalunya. (OE9.4) 

 1. Potenciar la utilització dels resultats de les Projeccions de població de Catalunya 2026-2051, com a eina estratègica per a l'avaluació i el 
planejament en les diferents àrees d'interès. 

 2. Desenvolupar el Registre Estadístic de Població (REP) amb la integració de les fonts demogràfiques següents: padró, cens, moviment 
natural i moviment migratori. 

 3. Millorar el coneixement estructural de la nostra economia, completant el Marc Input-Output de Catalunya i avançar en el directori actualitzat 
de les empreses catalanes en la direcció de construir el registre estadístic d'empreses i establiments. 

 4. Elaborar el calendari de disponibilitat de resultats i del seguiment de les actuacions estadístiques. 

 5. Integrar la informació del Cadastre en la georeferenciació dels directoris d'empreses i del Registre de Població i col·laborar amb l'AGE i amb 
l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, en el marc de la Directiva europea Inspire. 

  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Volum d'informació estadística emmagatzemada en bases de 
dades (gigabytes) Nombre OE9.4 100,00 123,87 380,00 200,00

2. Mitjana diària peticions exitoses al servidor APIs En 
milers OE9.3 20,00 20,00 21,00 22,00

3. Grau de satisfacció usuaris pel servei d'atenció de demandes 
a mida % OE9.4 8,20 8,20 8,30 8,30 8,30

4. Grau de compliment calendari difusió estadístiques 
cojunturals % OE9.4 89,90 94,30 95,00 96,00

5. Factor d'impacte Revista SORT de Recerca Estadística 
(coedició Idescat i Universitats) Nombre OE9.1 0,43 0,85 0,55 0,58

6. Nombre d'usuaris registrats al web escolar Nombre OE9.3 7.000,00 6.500,00 8.000,00

7. Nombre de notes de premsa Nombre OE9.3 36,00 45,00 40,00
8. % de les demandes d'informació estadística ateses en menys 
de 10 dies % OE9.4 94,70 93,00 94,00 94,00

9. % d'execució del Programa anual d'actuació estadística 
(PAAE) % OE9.1 96,00 97,00 97,00 97,00

10. Mitjana mensual de visites-sessions en la web de l'Idescat 
durant l'exercici 

En 
milers OE9.3 95,00 108,00 126,00 110,00

11. % d'execució de l'Idescat de les actuacions del PAAE que té 
assignades % OE9.1 96,00 97,00 97,00 97,00

12. Nre. d'intercanvis d'informació de l'Idescat amb l'INE Nombre OE9.1 57,00 61,00 65,00 75,00
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 5.509.239,47
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.046.682,03
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 1.200,00
6 Inversions reals 598.903,52
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 20.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 7.176.025,02

 

Llocs de treball pressupostats del programa 111
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AGRUPACIÓ                                : Economia i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 583. Estadística 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6040. Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) Subsector: EAA 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Nombre seguidors Twitter Idescat Nombre OE9.3 2.638,00 3.513,00 3.400,00 4.300,00

2. Nombre fitxers estadístics inscrits al Registre de Fitxers 
Estadístics Nombre OE9.1 44,00 77,00 72,00 70,00

3. Nombre de Convenis de Col·laboració subscrits Nombre OE9.1 32,00 20,00 31,00 20,00

4. Nombre de contractes menors Nombre OE9.4 303,00 190,00 150,00 150,00

5. Nombre total d'hores de formació estadística programades 
per l'Idescat Hores OE9.1 186,00 170,00 170,00

6. Nre. total d'hores de formació estadística promoguda per 
l'Idescat Hores OE9.1 3.648,00 5.328,00 3.000,00 3.500,00

 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Planificar i executar les més de 100 actuacions del Programa anual d'actuació estadística 2015 (PAAE 2015) a càrrec de l'Idescat. 
2. Donar suport a les actuacions del PAAE 2015 en les quals l'Idescat n'és col·laborador. 
3. Crear i gestionar el Registre de fitxers estadístics. 
4. Satisfer els acords d'intercanvis anuals d'informació estadística amb l'INE. 
5. Establir els mecanismes i recomanacions per al millor aprofitament estadístic de nous arxius/registres administratius Generalitat. 
6. Promoció de la formació i recerca i divulgació de l'estadística mitjançant el suport a congressos i jornades. 
7. Augment dels serveis que permeten la reutilització de l'estadística oficial per part de tercers. 
8. Millora visibilitat i lectura resultats estadístics mitjançant incorporació de nous gràfics i mapes a les pàgines web de l'Idescat. 
9. Millores en els serveis d'atenció als usuaris i als mitjans de comunicació. 

10. Integració de tota la informació del Sistema estadístic de Catalunya i dels seus programes anuals al portal web de l'Idescat. 
11. Impuls difusió portal Aprènestadística a la comunitat educativa per fomentar coneixement i ús de l'estadística oficial. 
12. Impulsar l'estadística econòmica d'establiments de serveis socials. 
13. Potenciar l'obtenció d'indicadors econòmics i socials territorials. 
14. Gestionar i custodiar el Registre de població de Catalunya. 
15. Creació del sistema de registres estadístics de Catalunya, que inclou el registre de població, el de territori i el d'empreses. 

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 5.509.239,47
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.046.682,03
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 1.200,00
6 Inversions reals 598.903,52
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 20.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 7.176.025,02

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 111
 




