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AGRUPACIO                                : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 583. Estadística 
 
Pla de Govern:  2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa 
Pla Departamental: 9.Subministrar a Catalunya, al món i al públic en general informació estadística independent de gran qualitat sobre l'economia i 

la societat catalana. 

 

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. També és essencial per augmentar el coneixement dels ciutadans, per a la presa de decisions, 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. El Programa anual 
d'actuació estadística 2020, és el quart Programa que desplega el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, i dona continuïtat als canvis que s'havien 
plantejat en relació al model de producció i difusió estadística de l’IDESCAT. El pla, amb la incorporació de noves actuacions estadístiques, dona un 
impuls a la consolidació i ampliació de la informació estadística disponible en el Sistema estadístic de Catalunya, a la potenciació de la integració de la 
informació estadística, a la promoció de l'ús de l'estadística oficial per a la recerca amb una especial atenció a centres de recerca i investigadors, i a la 
millora de la coordinació dels Sistema, amb especial atenció a la qualitat dels processos i els productes estadístics. A més del PAAE 2020, l'Institut ha 
de concloure el Decret d'accés, ús i integració de registres d'origen administratiu i estadístic amb finalitats estadístiques i el Decret d'accés a dades 
confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic i de creació del Comitè de govern de la Informació. 
 

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 
colꞏlectius 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 encomana a l’IDESCAT. 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, el turisme i la conjuntura 
econòmica i els seus agregats macroeconòmics trimestrals i anuals. Cal remarcar l'esforç realitzat en ampliar l'Enquesta de Condicions de Vida, 
responent a un mandat parlamentari. Per disposar d'informació de sectors estratègics, es desenvolupen nous treballs en l'àmbit de la sostenibilitat: la 
quantificació dels comptes de fluxos de materials i els indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de Nacions Unides. 
L’IDESCAT aposta per generar informació estadística de base nova o millorada relativa a les persones, als establiments o empreses. L’IDESCAT 
podrà accedir als arxius i registres administratius amb la màxima eficiència i eficàcia, 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 entitats i el territori. El desenvolupament del Registre estadístic de territori i els 
sistemes de georeferenciació han de permetre la geolocalització en l'espai de les dades estadístiques referides a la població i a les empreses i entitats. 
Les noves projeccions de població municipals, amb informació territorial sobre el futur demogràfic, s'ofereixen com una eina pel planejament a utilitzar 
tant per les empreses com per les administracions. S'impulsa l'elaboració de nous registres estadístics sobre estudis de la població i la seva vida 
laboral. Des de la vessant de conjuntura, es potencia la informació d'aquesta estadística, sobretot en la seva aproximació territorial. 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 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. 
Finalment seguir activant la identificació sistemàtica i posterior aprofitament de les dades estadístiques individuals que genera o disposa el sistema 
estadístic català amb el Registre de fitxers estadístics que gestiona l’IDESCAT. Aquesta interacció contínua amb la resta de productors del sistema 
estadístic requereix l'articulació precisa dels respectius òrgans estadístics, com prescriu l'actual Pla estadístic, per garantir la màxima eficàcia i 
homogeneïtat de la producció i difusió resultant en la integració en el portal de l'estadística oficial de Catalunya a càrrec de l’IDESCAT. En qualsevol 
situació, l'ús d'evidències basades en dades és fonamental en la planificació i avaluació de les polítiques públiques. 

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. 
 

Missió 
Proveir informació estadística rellevant i d'alta qualitat, amb independència professional, i coordinar el Sistema estadístic de Catalunya, amb l'objectiu 
de contribuir a la presa de decisions, la recerca i la millora de les polítiques públiques. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Potenciar la rellevància i la qualitat de la informació estadística per facilitar la millor presa de decisions i la promoció del seu ús per a la recerca i la 
planificació i avaluació de les polítiques públiques. (OE9.1) 

 
1. Planificar i fer el seguiment del programa anual d'actuació estadística 2020 que desplega el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, així com 

avaluar el compliment del programa anual d'actuació estadística 2019. 
 2. Gestionar el Registre de fitxers estadístics de l’IDESCAT en els termes establerts pel Decret 143/2010, de 19 d'octubre. 

 
3. Establir els mecanismes perquè l’IDESCAT pugui conèixer, catalogar i emetre informes i recomanacions tècniques als projectes de creació o 

modificació de registres i arxius administratius susceptibles d'aprofitament estadístic. 
 4. Impulsar la recerca i la reutilització de la informació estadística amb finalitats científiques i d'avaluació de polítiques públiques. 

 
5. Gestionar i mantenir del Model Genèric de Procés estadístic com a llenguatge per descriure el model de producció i comunicació de les 

operacions estadístiques de l’IDESCAT. 
 6. Desenvolupar informes metodològics estandarditzats de les actuacions d'estadística oficial (GSIM). 
 7. Posar a disposició dels usuaris un servei de subscripció de les novetats estadístiques oficials de l’IDESCAT. 
ꞏ Millorar la producció d'informació de base, transversal i estratègica, prioritzant la integració de la informació i el seguiment del Codi de bones 
pràctiques de les estadístiques europees. (OE9.2) 
 1. Elaborar i difondre les projeccions de població municipals com a eina per al planejament territorial. 

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

natural i moviment migratori. 

 
3. Elaborar l'estadística dels estudis de la població a partir de la informació de registres administratius especialitzats i del sistema integrat 

d'informació demogràfica. 
 4. Ampliar les estadístiques en els àmbits de la igualtat de gènere i l'envelliment demogràfic. 
 5. Desenvolupar un registre estadístic d'informació laboral i que permeti la seva articulació amb el sistema integrat d'informació estadística. 
 6. Millorar el coneixement estructural de la nostra economia a partir de les estimacions macroeconòmiques de l’IDESCAT. 
 7. Avançar en l'elaboració del registre estadístic d'entitats (empreses i establiments). 
 8. Ampliar la informació pública sobre el sector turístic i el comerç amb l'estranger. 
 9. Desenvolupar sistemes per gestionar metadades que permetin produir i difondre dades estadístiques amb criteris homogenis de qualitat. 

 
10. Desenvolupar el registre estadístic de territori i avançar en la georeferenciació de la informació estadística i colꞏlaborar amb de l'Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya en el marc de la Directiva europea Inspire. 

 
11. Avançar en el tractament i documentació del conjunt de variables dels processos estadístics de l’IDESCAT (estàndard internacional GSIM) i 

completar l'actualització de la documentació dels processos estadístics (estàndard internacional GSBPM). 
 12. Millorar el gestor d'enquestes IDESCAT perquè permeti realitzar enquestes accessibles des de dispositius mòbils. 
ꞏ Incrementar l'accessibilitat, claredat i puntualitat de les dades estadístiques per a administracions públiques, actors econòmics i socials, comunitat 
científica i la societat en general, per garantir la màxima transparència i eficàcia en la seva difusió. (OE9.3) 

 
1. Implantar un visor de dades que permeti als usuaris visualitzar les estadístiques necessitats amb gràfics i mapes d'acord amb les necessitats 

dels usuaris. 
 2. Desenvolupar un sistema que permeti visualitzar dades geo-referenciades al web de l’IDESCAT. 

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Volum d'informació estadística emmagatzemada en bases de 
dades (gigabytes) 

Nombre OE9.2 260,00 560,00 680,00 800,00

2. Mitjana diària peticions exitoses al servidor APIs 
En 

milers 
OE9.3 23,00 24,00 23,00 23,00

3. Grau de satisfacció usuaris pel servei d'atenció de demandes 
a mida 

% OE9.2 8,30 7,90 8,30 8,00

4. Grau de compliment calendari difusió estadístiques 
conjunturals 

% OE9.2 94,60 93,00 93,00 93,00

5. Factor d'impacte Revista SORT de Recerca Estadística 
(coedició IDESCAT i Universitats) 

Nombre OE9.1 1,34 1,00 0,60 0,80

6. Nombre de notes de premsa 
En 

milers 
OE9.3 46,00 45,00 50,00 50,00

7. % d'actuacions estadístiques a l’IDESCAT sobre la població 
amb la consideració de la variable 'gènere' 

% OE9.1 80,00 85,00 85,00

8. % d'actuacions estadístiques sobre la població amb la 
consideració de la variable 'gènere' 

% OE9.1 65,00 70,00 70,00

9. % d'execució del Programa anual d'actuació estadística 
(PAAE) 

% OE9.1 96,14 97,50 98,00 98,00

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

En 
milers 

OE9.3 130,00 134,40 150,00 160,00

11. % d'execució de l’IDESCAT de les actuacions del PAAE que 
té assignades 

% OE9.1 99,03 97,32 99,00 99,00

    
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 5.764.000,03
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.776.364,89
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 1.100,00
6 Inversions reals 414.000,69
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 20.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 7.975.465,61
 

Llocs de treball pressupostats del programa 106
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AGRUPACIÓ                                : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 583. Estadística 
GESTOR DE PROGRAMA          : EC10. Secretaria d'Economia Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

     

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Transferència de recursos a l'entitat 6040, Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT). 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 7.329.655,61
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 374.414,57
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 7.704.070,18
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 583. Estadística 

GESTOR DE PROGRAMA          : 6040. Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) Subsector: 
EAA i 
CatSalut

 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre seguidors Twitter IDESCAT Nombre OE9.3 6.228,00 6.742,00 7.800,00 8.200,00

2. Nombre fitxers estadístics inscrits al Registre de Fitxers 
Estadístics 

Nombre OE9.1 98,00 107,00 102,00 110,00

3. Nombre de Convenis de Colꞏlaboració subscrits Nombre OE9.1 21,00 14,00 20,00 19,00

4. Nombre de contractes menors Nombre OE9.2 129,00 114,00 110,00 95,00

5. Nombre total d'hores de formació estadística programades 
per l’IDESCAT 

Hores OE9.1 145,00 147,20 155,00 150,00

6. Nre. total d'hores de formació estadística promoguda per 
l’IDESCAT 

Hores OE9.1 3.661,00 3.670,10 3.600,00 3.600,00
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Planificar i executar les més de 100 actuacions del Programa anual d'actuació estadística 2020 (PAAE 2017) a càrrec de l’IDESCAT. 
2. Gestionar el Registre de fitxers estadístics, i gestionar i custodiar el Registre de població de Catalunya. 
3. Satisfer els acords d'intercanvis anuals d'informació estadística amb l'INE. 
4. Establir els mecanismes i recomanacions per al millor aprofitament estadístic dels arxius/registres administratius Generalitat. 
5. Millora visibilitat i lectura resultats estadístics amb un visualitzador de dades georeferenciades a les pàgines web de l’IDESCAT. 
6. Millores en els serveis d'atenció als usuaris i als mitjans de comunicació. 
7. Integració de tota la informació del Sistema estadístic de Catalunya i dels seus programes anuals al portal web de l’IDESCAT. 
8. Impulsar l'estadística econòmica d'establiments de serveis socials i potenciar la informació estadística sobre condicions de vida. 
9. Creació del sistema integrat d'informació estadística de Catalunya (registres estadístics de població, de territori i d'entitats). 

10. Elaborar les Projeccions de població i les Projeccions de població municipal. 
11. Calcular un sistema d’indicadors d'igualtat de gènere. 
12. Potenciar la comptabilitat econòmica i les estadístiques mediambientals. 
13. Ampliar la base informativa de les estadístiques d'R+D i Innovació. 
14. Potenciar l'ús de registres administratius en l'estadística d'inserció laboral. 
15. Millora dels serveis d'atenció als investigadors en els seus projectes de recerca. 

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 5.764.000,03
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.776.364,89
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 1.100,00
6 Inversions reals 414.000,69
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 20.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 7.975.465,61
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 106
 


