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Disposicions

DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES

DECRET
11/2010, de 26 de gener, pel qual s’aprova el Programa anual d’actuació estadística 
per a l’any 2010.

L’article 135 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 2006 estableix que correspon 
a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva sobre estadística d’interès de 
la Generalitat, que inclou: la planificació estadística, l’organització administrativa 
i la creació d’un sistema estadístic oficial propi de la Generalitat. A la vegada, pre-
veu la participació i col·laboració de la Generalitat en l’elaboració d’estadístiques 
d’abast supraautonòmic.

La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, estableix en el 
seu article 43 que el desplegament del Pla estadístic de Catalunya s’ha de fer en 
programes anuals d’actuació estadística, que ha d’aprovar el Govern de la Genera-
litat, a proposta del conseller d’Economia i Finances;

Atès que la Llei 2/2006, de 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 
estableix en l’article 2.2 que si l’1 de gener de 2010 no ha entrat en vigor un nou 
pla estadístic de Catalunya, resta automàticament prorrogada la vigència d’aquest 
fins que s’aprovi el nou;

Atès que, d’acord amb l’article 18 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2006-
2009, els programes anuals d’actuació estadística estableixen la descripció de les 
estadístiques que s’han de dur a terme en el compliment dels objectius i preceptes 
d’aquesta llei, durant l’any que abasten;

Atès que l’article 19 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 esta-
bleix els requisits d’inclusió d’actuacions estadístiques en els programes anuals 
d’actuació estadística;

Atès que l’article 10.n) de la Llei d’estadística de Catalunya i l’article 20.3 de la Llei 
2/2006 disposen que l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) ha de preparar i 
elaborar cada any el projecte de Programa anual d’actuació estadística, en el marc de 
la planificació i programació de l’estadística d’interès de la Generalitat, i elevar-lo 
al conseller d’Economia i Finances perquè el sotmeti a l’aprovació del Govern;

Atès que l’article 24 de la Llei 2/2006, de 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 
2006-2009 regula la col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic 
de Catalunya, que té com a marc el Pla estadístic, per mitjà de convenis o acords;

Vist que l’Idescat ha realitzat els tràmits i les consultes prèvies a les institucions 
i òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya, tal com estableix el citat article 20 de 
la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009;

Vist que la Junta de Govern de l’Idescat ha acordat proposar el projecte de Programa 
anual d’actuació estadística de l’any 2010 al conseller d’Economia i Finances i vist 
que el Consell Català d’Estadística ha elaborat el dictamen previ preceptiu, segons 
els termes establerts, respectivament, als articles 5 i 10 del Decret 34/2003, de 21 
de gener, d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística de Catalunya;

A proposta del conseller d’Economia i Finances i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Aprovació del Programa anual d’actuació estadística del 2010 

S’aprova el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2010 en desplegament 
i execució del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 prorrogat automàticament en 
virtut de l’article 2.2 de la Llei 2/2006, de 6 de març, en tant no entri en vigor el Pla 
estadístic de Catalunya 2010-2013.
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Article 2
Objecte del Programa anual d’actuació estadística del 2010

El Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2010 té per objecte l’esta-
bliment i la descripció normalitzada de les actuacions estadístiques d’interès de la 
Generalitat que s’han de portar a terme durant l’any 2010.

Article 3
Actuacions estadístiques del Programa anual d’actuació estadística del 2010

3.1 Les regles de descripció normalitzada de les actuacions estadístiques in-
closes en el Programa anual d’actuació estadística de l’any 2010 són les establertes 
en l’annex 1 d’aquest Decret.

3.2 Les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d’actuació 
estadística per a l’any 2010 figuren en l’annex 2 d’aquest Decret, amb la seva 
descripció normalitzada i ordenades per objectius i activitats del Pla estadístic de 
Catalunya 2006-2009.

3.3 Les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d’actuació 
estadística del 2010 es llisten per organismes responsables en l’annex 3 d’aquest 
Decret.

Article 4
Regles de col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de 
Catalunya, per a l’execució del Programa anual d’actuació estadística del 2010, 
per mitjà de convenis o acords

4.1 El termini màxim per a la formalització dels corresponents convenis 
o acords que regulen actuacions estadístiques previstes en el Programa anual 
d’actuació estadística per a l’any 2010, que s’executen sota la responsabilitat o la 
col·laboració de dues institucions o més, d’acord amb el que estableix l’article 24 
de la Llei 2/2006, de 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009, és el 
31 de juliol de 2010.

4.2 Les institucions o òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya que siguin 
organismes responsables d’actuacions estadístiques incloses en el Programa anual 
d’actuació estadística per a l’any 2010, notificaran la formalització de convenis o 
acords que regulen les actuacions esmentades a la Subdirecció General de Producció 
Estadística de l’Institut d’Estadística de Catalunya en un termini màxim de quinze 
dies naturals posteriors a la seva data de signatura.

DISPOSICIONS FINALS

1. Eficàcia temporal del decret
En el moment de l’aprovació del Pla estadístic de Catalunya 2010-2013, el Govern 

haurà d’establir per decret l’eficàcia temporal d’aquest decret fins a 31 de desembre 
de 2010 o elaborar un nou Programa anual d’actuació estadística del 2010, en des-
plegament del nou Pla estadístic de Catalunya vigent en aquell moment.

2. Entrada en vigor
Aquest Decret entrarà en vigor l’1 de gener de 2010.

Barcelona, 26 de gener de 2010

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

ANTONI CASTELLS

Conseller d’Economia i Finances
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ANNEX 1

Regles de descripció normalitzada de les actuacions estadístiques incloses en el 
Programa anual d’actuació estadística de l’any 2010

Nom de l’actuació: denominació més usual en l’àmbit de l’estadística oficial.

Codi d’identificació: codi de 6 posicions, format pels 4 dígits del codi d’activitat 
estadística que l’actuació desplega i 2 dígits específics de l’actuació.
Tipus d’actuació: d’acord amb les definicions establertes a l’article 12 de la Llei 
del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009, pot ser “consolidada”, “en desenvolu-
pament” o “nova”.

Organisme responsable: ens públic que té l’obligació de dissenyar i dur a terme 
l’actuació estadística. En les actuacions estadístiques on la responsabilitat d’exe-
cutar-les recau en dues o més institucions és indispensable la formalització d’un 
conveni o acord que determini les tasques i els recursos que aporta cadascuna de 
les institucions, tal com preveu l’article 24 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 
2006-2009.
Organisme col·laborador: altres organismes públics o privats que participen en 
algunes fases de l’actuació estadística. Aquesta participació haurà d’estar regulada 
per conveni o disposició legal, tal com estableix l’article 24 de la Llei del Pla esta-
dístic de Catalunya 2006-2009.

Ressenya de l’actuació: objectiu de l’actuació i procés tècnic que s’ha de seguir 
per tal d’obtenir-lo.

Origen de la informació: tipus de procedència directa de les dades que han de ser 
tractades.
Informant inicial: persona o entitat que subministra les dades primàries.
Tècnica de recollida de les dades primàries: procediment que s’ha utilitzat o s’uti-
litzarà per tal d’obtenir les dades primàries.

Periodicitat: freqüència amb la qual es disposa de resultats.
Variables principals a investigar: principals característiques quantitatives i quali-
tatives, els valors de les quals s’han de determinar.

Organisme difusor: ens públic al qual s’assigna l’obligació de difondre els resul-
tats.
Mitjà principal de difusió: principal suport a través del qual s’han de fer públics o 
accessibles els resultats obtinguts.
Nivell de desagregació territorial: unitats de màxima desagregació territorial dels 
resultats estadístics, referides al mitjà principal de difusió.
Referència temporal dels resultats: període de temps al qual van referits els resultats 
estadístics de l’actuació.
Disponibilitat dels resultats sintètics: estimació del temps que ha de passar entre 
la data de referència de l’actuació i la disponibilitat dels primers resultats segons 
el mitjà o suport de comunicació més ràpid, sense que necessàriament coincideixi 
amb el mitjà principal de difusió.
Cost directe estimat: estimació del cost en euros dels recursos humans i materials 
imputables directament al disseny i l’execució de l’actuació estadística al llarg de 
l’any 2010, inclosa la difusió de resultats.

Activitat que desenvolupa: transcripció del nom de l’activitat estadística tal com 
figura en la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009.
Objectiu de l’activitat: transcripció de l’objectiu de l’activitat estadística inclosa en 
la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 del qual es desprèn l’actuació.
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ANNEX 2

Descripció normalitzada de les actuacions estadístiques incloses en el Programa 
anual d’actuació estadística del 2010, ordenades segons els objectius i les activitats 
estadístiques del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009

POBLACIÓ

01 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ
01 01 01 ENQUESTA DEMOGRÀFICA
01 01 02 ENQUESTA DEMOGRÀFICA DE LA CIUTAT DE BARCELONA
01 02 01 ESTADÍSTICA D’ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ
01 03 01 ESTADÍSTICA DE NATURALESA DE LA POBLACIÓ
01 04 01 ESTADÍSTICA SOBRE POBLACIÓ ESTRANGERA
01 05 01 CENS DE CATALANS RESIDENTS A L’ESTRANGER
01 06 01 ESTADÍSTICA D’ESTRUCTURA I NATURALESA DE LA POBLACIÓ 

DEL MUNICIPI DE BARCELONA
01 07 01 ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA DEL MUNICIPI DE 

BARCELONA

02 FLUXOS DE POBLACIÓ
02 01 01 ESTADÍSTICA DE NAIXEMENTS I MATRIMONIS
02 01 02 ESTADÍSTICA DE DIVORCIS, SEPARACIONS I NUL·LITATS
02 02 01 ESTADÍSTICA DE MOVIMENTS MIGRATORIS
02 04 01 ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ DEL 

MUNICIPI DE BARCELONA
02 05 01 ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT MIGRATORI DE LA POBLACIÓ DEL 

MUNICIPI DE BARCELONA

03 PREVISIONS DEMOGRÀFIQUES
03 01 01 ESTIMACIONS DE POBLACIÓ
03 02 02 PROJECCIONS DE POBLACIÓ EN EDAT ESCOLAR (BASE 2008)

04 SÍNTESI DEMOGRÀFICA
04 01 01 SÈRIES HISTÒRIQUES DE LA DEMOGRAFIA CATALANA
04 02 01 INDICADORS DEMOGRÀFICS

COHESIÓ SOCIAL, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

05 BENESTAR, QUALITAT DE VIDA I HABITATGE
05 02 01 ESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓ PERSONAL DE LA RENDA
05 03 01 ESTADÍSTICA DE DESPESA EN CONSUM DE LES LLARS
05 04 01 ESTADÍSTICA DE RISC A LA POBRESA
05 05 01 ESTADÍSTICA DE L’ESTALVI I EL PATRIMONI DE LES FAMÍLIES
05 06 01 ESTADÍSTICA D’ÚS DEL TEMPS DE LA POBLACIÓ
05 07 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ A LA GENT 

GRAN
05 08 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

AMB DISCAPACITAT
05 08 02 ESTADÍSTICA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
05 09 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS
05 10 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA 

I A L’ADOLESCÈNCIA
05 11 01 ESTADÍSTICA D’AJUTS DE SUPORT A LES FAMÍLIES AMB INFANTS 

A CÀRREC
05 11 02 ESTADÍSTICA DE TÍTOLS DE FAMÍLIES NOMBROSES
05 12 01 ESTADÍSTICA DE L’ADOPCIÓ I L’ACOLLIMENT D’INFANTS
05 13 01 ESTADÍSTICA DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ
05 14 01 ESTADÍSTICA DEL VOLUNTARIAT
05 15 01 ESTADÍSTICA DE L’EDIFICACIÓ RESIDENCIAL
05 15 02 ESTADÍSTICA DE L’EDIFICACIÓ NO RESIDENCIAL
05 16 01 ESTADÍSTICA DE LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES DE PROTECCIÓ 

PÚBLICA
05 17 01 ESTADÍSTICA DE MOBILITZACIÓ DEL PARC DESOCUPAT
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05 17 02 ESTADÍSTICA DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL PARC D’HABI-
TATGES

05 17 03 ESTADÍSTICA DE LA REHABILITACIÓ PROTEGIDA D’HABITAT-
GES

05 18 01 ESTADÍSTICA DE L’OFERTA I EL PREU DE L’HABITATGE DE NOVA 
CONSTRUCCIÓ

05 18 02 ESTADÍSTICA DE L’OFERTA I EL PREU DE VENDA DE L’HABITATGE 
DE SEGONA MÀ

05 18 03 ESTADÍSTICA DEL SEGUIMENT DE LA CONJUNTURA IMMOBILI-
ÀRIA

05 18 04 ESTADÍSTICA DEL LLOGUER D’HABITATGES
05 18 05 ESTADÍSTICA DE LES PREFERÈNCIES DELS DEMANDANTS DE 

LLOGUER
05 19 01 ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA D’HABITATGE SOCIAL
05 19 02 ESTADÍSTICA DELS AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER
05 20 01 ESTADÍSTICA SOBRE LES CARACTERÍSTIQUES DE L’ALLOTJAMENT 

DE LA POBLACIÓ
05 20 02 ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA D’HABITATGES
05 21 01 ESTADÍSTICA DE LA LICITACIÓ OFICIAL D’OBRES
05 22 01 ESTADÍSTICA DEL MERCAT IMMOBILIARI DE SEGONA MÀ AL 

MUNICIPI DE BARCELONA

06 JUSTÍCIA SEGURETAT I ELECCIONS
06 01 01 ENQUESTA DE SEGURETAT PÚBLICA
06 02 01 ESTADÍSTICA DE SEGURETAT VIÀRIA
06 03 01 ESTADÍSTICA D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT CIVIL
06 04 01 ESTADÍSTICA DE SEGURETAT CIUTADANA
06 05 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS PENITENCIARIS I REHABILITACIÓ
06 06 01 ESTADÍSTICA DE JUSTÍCIA JUVENIL
06 07 01 ESTADÍSTICA DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
06 07 02 ESTADÍSTICA DE MESURES PENALS ALTERNATIVES
06 08 01 ESTADÍSTICA DE FUNDACIONS I ASSOCIACIONS
06 08 02 ESTADÍSTICA DEL TERCER SECTOR CULTURAL
06 09 01 ESTADÍSTICA DE RESULTATS ELECTORALS
06 10 01 ESTADÍSTICA ELECTORAL DEL MUNICIPI DE BARCELONA

07 MERCAT DE TREBALL I RELACIONS LABORALS
07 01 02 ESTADÍSTICA DE POBLACIÓ ACTIVA
07 02 01 ESTADÍSTICA D’ESTRUCTURA SALARIAL
07 03 01 ESTADÍSTICA DE COSTOS LABORALS
07 04 01 ENQUESTA DE QUALITAT DE VIDA EN EL TREBALL
07 05 01 ESTADÍSTICA D’ELECCIONS SINDICALS
07 05 02 ESTADÍSTICA D’EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ
07 05 03 ESTADÍSTICA DE VAGUES I TANCAMENTS PATRONALS
07 05 04 ESTADÍSTICA DE NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
07 05 05 ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONS LABORALS COL·LECTIVES
07 05 06 ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONS LABORALS INDIVIDUALS
07 05 07 ESTADÍSTICA DE SINISTRALITAT LABORAL
07 05 08 ESTADÍSTICA DE LES EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL
07 05 10 INDICADORS DE COSTOS ECONÒMICS DE LA SINISTRALITAT 

LABORAL
07 06 01 ESTADÍSTICA DELS DEMANDANTS D’OCUPACIÓ
07 06 02 ESTADÍSTICA DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL
07 06 03 ESTADÍSTICA DE LES OFERTES DE TREBALL REGISTRADES
07 07 01 ESTADÍSTICA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL
07 07 02 ESTADÍSTICA DE LES ESCOLES I CENTRES DE CAPACITACIÓ 

AGRÀRIA
07 08 01 ESTADÍSTICA D’INICIATIVES D’OCUPACIÓ (I+O)
07 08 02 ESTADÍSTICA DEL PROGRAMA DE CREACIÓ D’EMPRESES
07 08 03 ESTADÍSTICA DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA
07 08 04 ESTADÍSTICA DEL SUPORT A COOPERATIVES I SOCIETATS LA-

BORALS
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07 09 01 ESTADÍSTICA DE SOCIETATS COOPERATIVES
07 09 02 ESTADÍSTICA DE SOCIETATS LABORALS
07 10 01 ESTADÍSTICA DE L’OCUPACIÓ ASSALARIADA I AUTÒNOMA
07 11 01 ESTADÍSTICA DEL MERCAT DE TREBALL DEL MUNICIPI DE 

BARCELONA
07 12 01 ESTADÍSTICA DEL MERCAT DE TREBALL DE CORNELLÀ DE 

LLOBREGAT

08 SALUT I SERVEIS SANITARIS
08 01 01 ENQUESTA DE SALUT DE LA POBLACIÓ
08 01 03 ESTADÍSTICA DE DISCAPACITAT, AUTONOMIA PERSONAL I SITU-

ACIONS DE DEPENDÈNCIA
08 02 01 ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT
08 03 01 ESTADÍSTICA DE MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA
08 04 01 ESTADÍSTICA DEL CONJUNT MÍNIM BÀSIC DE DADES D’ALTA 

HOSPITALÀRIA
08 05 01 ESTADÍSTICA D’ESTABLIMENTS SANITARIS EN RÈGIM D’INTER-

NAT
08 06 01 ESTADÍSTICA DE CENTRES I SERVEIS SANITARIS
08 06 02 ESTADÍSTICA D’ACTIVITAT DE LES ENTITATS D’ASSEGURANÇA 

LLIURE D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
08 07 01 ESTADÍSTICA DE LA MORBIDITAT PEL VIH/ITS
08 07 02 ESTADÍSTICA DEL MONITORATGE DE LES CONDUCTES, PREVA-

LENÇA I INCIDÈNCIA SOBRE EL VIH/ITS
08 07 03 ESTADÍSTICA DEL MONITORATGE CLÍNIC, DIAGNÒSTIC I TERA-

PÈUTIC DEL VIH I LES ITS
08 07 04 ESTADÍSTICA DE LA SIDA I LA I NFECCIÓ PEL VIH A 

BARCELONA
08 08 01 ESTADÍSTICA DE REPRODUCCIÓ HUMANA ASSISTIDA
08 08 02 ESTADÍSTICA D’INTERRUPCIONS VOLUNTÀRIES D’EMBARÀS
08 09 01 ESTADÍSTIQUES DEL REGISTRE DE CÀNCER
08 09 02 ESTADÍSTICA D’INCIDÈNCIA DEL CÀNCER DE LA DEMARCACIÓ 

DE TARRAGONA
08 09 03 ESTADÍSTICA D’INCIDÈNCIA DEL CÀNCER A LA REGIÓ SANITÀRIA 

GIRONA
08 10 02 ESTADÍSTICA DE TRASPLANTAMENTS
08 10 03 ESTADÍSTICA DE MALALTS RENALS
08 10 04 ESTADÍSTICA DEL REGISTRE DE DIABETIS TIPUS I
08 10 05 ESTADÍSTICA DELS CENTRES INTEGRATS A LA XARXA D’ATEN-

CIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES
08 11 01 ESTADÍSTICA DE FARMÀCIA
08 12 01 ESTADÍSTICA DEL CONTROL SANITARI D’AIGÜES
08 13 01 ESTADÍSTICA DE PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS
08 14 01 ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT DEL MUNICIPI DE 

BARCELONA
08 15 01 ESTADÍSTICA DE MORBIDITAT DEL MUNICIPI DE BARCELONA
08 15 02 ESTADÍSTICA SOBRE LA TUBERCULOSI A BARCELONA
08 16 01 INDICADORS DEL SISTEMA DE SALUT

09 EDUCACIÓ, CULTURA I LLEURE
09 04 01 SISTEMA D’INDICADORS LINGÜÍSTICS
09 05 01 ESTADÍSTICA DELS CENTRES, ALUMNES I PROFESSORS D’EDU-

CACIÓ NO UNIVERSITÀRIA
09 06 01 ESTADÍSTICA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ 

EDUCATIVA
09 07 01 SÈRIES ESTADÍSTIQUES EDUCATIVES
09 08 01 INDICADORS ESTADÍSTICS DE L’ENSENYAMENT
09 09 01 ESTADÍSTICA DE L’ENSENYAMENT UNIVERSITARI
09 12 01 ESTADÍSTICA DE BIBLIOTEQUES
09 13 01 ESTADÍSTICA D’ARXIUS
09 14 01 ESTADÍSTICA DEL LLIBRE
09 15 01 ESTADÍSTICA DE MUSEUS I COL·LECCIONS
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09 16 01 ESTADÍSTICA DE CINEMA
09 17 01 ESTADÍSTICA DE TEATRE I ARTS ESCÈNIQUES
09 18 01 ESTADÍSTICA DE MÚSICA
09 19 01 ESTADÍSTICA DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒ-

GIC
09 20 01 ESTADÍSTICA D’ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES
09 21 01 ESTADÍSTICA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
09 22 01 ESTADÍSTICA DE L’ENSENYAMENT I LA FORMACIÓ EN CULTU-

RA
09 23 01 SÈRIES HISTÒRIQUES DE LA CULTURA
09 24 01 ESTADÍSTICA D’EQUIPAMENTS CULTURALS
09 27 01 ESTADÍSTICA DEL JOC

10 ANÀLISI SOCIAL
10 01 01 INDICADORS SOCIALS TERRITORIALS
10 01 02 INDICADORS DE CAPITAL SOCIAL
10 01 05 ENQUESTA SOCIAL 2008: LLARS I MEDI AMBIENT
10 02 01 ÍNDEX DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ
10 05 01 SISTEMA D’INDICADORS SOBRE LA JOVENTUT
10 06 01 INFORME SOCIAL SOBRE ELS HOMES I LES DONES

11 MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
11 01 01 ESTADÍSTICA DE RESIDUS INDUSTRIALS DECLARATS
11 01 02 ESTADÍSTICA DE RESIDUS MUNICIPALS
11 01 03 ESTADÍSTICA DE GESTORS DE RESIDUS INDUSTRIALS I DE LA 

CONSTRUCCIÓ
11 02 01 ESTADÍSTICA DE TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS URBA-

NES
11 03 01 SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL I ETIQUETATGE ECOLÒGIC
11 03 02 ESTADÍSTICA DE SUPERFÍCIES I D’ESPAIS NATURALS PROTE-

GITS
11 03 03 ESTADÍSTICA DE DECLARACIONS D’IMPACTE AMBIENTAL
11 04 01 ESTADÍSTICA DE QUALITAT DE L’AIRE
11 04 02 ÍNDEX DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
11 05 01 INDICADORS DE LA QUALITAT SANITÀRIA DE LES AIGÜES DE 

BANY A LA TEMPORADA D’ESTIU
11 06 01 ESTADÍSTICA D’ACTIVITATS EXTRACTIVES
11 07 01 ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I PRODUCCIONS FORES-

TALS
11 07 02 ESTADÍSTICA DE ROMPUDES FORESTALS
11 08 01 ESTADÍSTICA DE LES ESPÈCIES AMENAÇADES
11 09 01 ESTADÍSTICA DE DADES METEOROLÒGIQUES
11 10 01 ESTADÍSTICA HIDROGRÀFICA
11 11 01 ESTADÍSTICA SOBRE LES ENTITATS SUBMINISTRADORES D’AI-

GUA PER AL CONSUM HUMÀ
11 12 01 ESTADÍSTICA DE L’EVOLUCIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC I LES QUALI-

FICACIONS URBANÍSTIQUES DEL SÒL
11 13 01 ESTADÍSTICA DEL PLANEJAMENT GENERAL VIGENT
11 14 01 ESTADÍSTICA DE SECTORS DE PLANEJAMENT
11 15 01 ESTADÍSTICA D’INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS MUNICI-

PALS
11 16 01 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT FERROVIARI
11 17 01 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT AERI
11 18 01 ESTADÍSTICA DEL TRÀNSIT MARÍTIM ALS PORTS
11 19 01 INDICADORS DEL TRANSPORT URBÀ
11 20 01 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS PER 

CARRETERA
11 21 01 ESTADÍSTICA DE LA XARXA VIÀRIA
11 22 01 ESTADÍSTICA DE TRÀNSIT DE LA XARXA DE CARRETERES
11 23 01 ESTADÍSTICA DE LES AUTORITZACIONS DE TRANSPORT
11 24 01 ESTADÍSTICA DELS COSTOS DEL TRANSPORT
11 27 01 INDICADORS DE MOBILITAT
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11 28 01 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU A LA REGIÓ 
METROPOLITANA DE BARCELONA

11 29 01 ESTADÍSTICA DEL PARC DE VEHICLES DEL MUNICIPI DE 
BARCELONA

COMPTES I MACROMAGNITUDS ECONÒMIQUES

12 MACROMAGNITUDS ECONÒMIQUES
12 01 01 TAULES INPUT-OUTPUT DE L’ECONOMIA CATALANA
12 02 01 COMPTES ECONÒMICS ANUALS (OFERTA)
12 02 02 COMPTES ECONÒMICS ANUALS (DEMANDA)
12 02 03 COMPTES ECONÒMICS ANUALS (RENDES)
12 03 01 AVANÇ DE COMPTES ANUALS
12 04 01 MACROMAGNITUDS TERRITORIALS: PRODUCTE INTERIOR BRUT 

COMARCAL I MUNICIPAL
12 04 02 MACROMAGNITUDS TERRITORIALS: RENDA FAMILIAR DISPO-

NIBLE COMARCAL I MUNICIPAL
12 05 01 COMPTABILITAT TRIMESTRAL
12 07 06 COMPTABILITAT SATÈL·LIT DE L’AIGUA
12 09 01 AVANÇ DE LA VARIACIÓ DEL PRODUCTE INTERIOR BRUT (PIB)
12 10 01 PREVISIONS MACROECONÒMIQUES

13 SECTORS PRODUCTIUS
13 00 01 ESTADÍSTICA DELS SECTORS EMERGENTS EN CULTURA
13 00 02 ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES CULTURALS
13 01 01 ESTADÍSTICA INDUSTRIAL D’EMPRESES
13 02 01 ESTADÍSTICA D’EMPRESES DEL COMERÇ
13 03 01 ESTADÍSTICA D’EMPRESES TURÍSTIQUES
13 05 01 ESTADÍSTICA D’EMPRESES DEL TRANSPORT
13 06 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS A LES EMPRESES
13 07 01 COMPTES ECONÒMICS DEL SECTOR AGRARI
13 08 02 ESTADÍSTICA D’EMPRESES I ESTABLIMENTS
13 09 01 ESTADÍSTICA DE L’AUDIOVISUAL
13 10 01 CENS AGRARI 2009
13 12 01 ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I PRODUCCIONS AGRÍCOLES
13 13 01 ESTADÍSTICA DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
13 14 01 ESTADÍSTICA DE LA RAMADERIA
13 15 01 ESTADÍSTICA DE PREUS DE LA TERRA
13 16 01 ESTADÍSTICA DE PREUS AGRARIS
13 17 01 XARXA COMPTABLE AGRÀRIA
13 18 01 ESTADÍSTICA DE LES CAPTURES PESQUERES
13 20 01 ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE PRODUCTES
13 21 01 ESTADÍSTICA DE LA INVERSIÓ INDUSTRIAL
13 22 01 BALANÇ ENERGÈTIC
13 22 02 ESTADÍSTICA D’ENERGIA ELÈCTRICA
13 22 03 ESTADÍSTICA DEL GAS NATURAL
13 22 04 ESTADÍSTICA DEL CARBÓ I DEL COC DE PETROLI
13 22 05 ESTADÍSTICA DEL PETROLI
13 22 06 ESTADÍSTICA DE LES ENERGIES RENOVABLES
13 22 07 ESTADÍSTICA MUNICIPAL I COMARCAL DEL CONSUM DE GAS 

NATURAL I D’ENERGIA ELÈCTRICA
13 23 01 ESTADÍSTICA DEL CONSUM ENERGÈTIC DEL SECTOR DOMÈS-

TIC
13 23 02 ESTADÍSTICA DEL CONSUM ENERGÈTIC DEL SECTOR SERVEIS
13 23 03 ESTADÍSTICA DEL CONSUM ENERGÈTIC DEL SECTOR INDUSTRI-

AL
13 24 01 ESTADÍSTICA DE QUALITAT DEL SERVEI ELÈCTRIC
13 25 01 ESTADÍSTICA DE L’ACTIVITAT CREDITÍCIA DE LES CAIXES D’ES-

TALVIS
13 25 02 ESTADÍSTICA DEL CRÈDIT PÚBLIC
13 28 01 ESTADÍSTICA DE L’OFERTA INDUSTRIAL, COMERCIAL I DE SER-

VEIS DEL MUNICIPI DE BARCELONA
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14 ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
14 01 01 ESTADÍSTICA DE LA RECAPTACIÓ DE TRIBUTS
14 02 01 ESTADÍSTICA DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA
14 03 01 ESTADÍSTICA DE PRESSUPOSTOS I LIQUIDACIONS DELS ENS 

LOCALS
14 04 01 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN EDUCACIÓ
14 05 01 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN CULTURA I COMUNI-

CACIÓ
14 06 01 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA
14 07 01 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA EN MEDI AMBIENT
14 08 01 ESTADÍSTICA DE LES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE 

LA GENERALITAT
14 09 02 ESTADÍSTICA RELATIVA AL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL
14 09 03 ESTADÍSTICA DE LES ACTUACIONS DEL PLA ÚNIC D’OBRES I 

SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC)
14 10 01 ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ
14 11 01 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN R+D I INNOVACIÓ

15 TURISME
15 01 01 ESTADÍSTICA DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA
15 02 01 ESTADÍSTICA DELS VIATGES A CATALUNYA DELS RESIDENTS A 

LA RESTA DE L’ESTAT
15 03 01 ESTADÍSTIQUES DELS VIATGES DELS CATALANS
15 04 01 ESTADÍSTICA DE L’ACTIVITAT HOTELERA
15 04 02 ESTADÍSTICA DE L’ACTIVITAT EN CÀMPINGS
15 04 03 ESTADÍSTICA DE L’ACTIVITAT EN TURISME RURAL
15 05 01 ESTADÍSTICA D’ESTABLIMENTS TURÍSTICS: HOTELS, CÀMPINGS, 

TURISME RURAL I ALTRES
15 07 01 ÍNDEX DE POSICIÓ COMPETITIVA REVELADA DEL TURISME

16 SECTOR EXTERIOR
16 01 01 AVANÇ DE COMERÇ AMB L’ESTRANGER
16 01 02 COMERÇ AMB L’ESTRANGER SEGONS CONTINGUT TECNOLÒ-

GIC
16 01 03 COMERÇ AMB L’ESTRANGER ANUAL
16 02 01 CLIMA EXPORTADOR
16 03 01 INDICADORS DE POSICIÓ COMPETITIVA DEL SECTOR INDUSTRI-

AL

17 INDICADORS CONJUNTURALS DELS SECTORS PRODUCTIUS
17 01 01 ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL
17 02 01 ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS
17 03 01 ÍNDEX DE VENDES EN GRANS SUPERFÍCIES
17 04 01 INDICADORS CONJUNTURALS DEL SECTOR SERVEIS
17 04 02 INDICADORS CONJUNTURALS DEL COMERÇ AL DETALL
17 06 01 CLIMA COMERCIAL URBÀ
17 07 01 CLIMA ECONÒMIC DE LA DEMARCACIÓ DE LA CAMBRA DE 

SABADELL I DE TERRASSA
17 07 02 CLIMA ECONÒMIC DE LA DEMARCACIÓ DE LA CAMBRA DE 

LLEIDA I TÀRREGA
17 07 03 CLIMA EMPRESARIAL
17 08 01 INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA
17 08 02 INDICADORS DE DEMOGRAFIA EMPRESARIAL
17 09 01 ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA ELÈCTRICA
17 09 02 ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE GAS NATURAL
17 09 03 ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE PETROLI
17 09 04 ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE CARBÓ I COC DE PETROLI
17 10 01 ESTADÍSTICA D’EXPECTATIVES INDUSTRIALS
17 11 01 ESTADÍSTICA DELS COSTOS DE CONSTRUIR
17 12 01 INDICADORS DE FIRES
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18 SERVEIS DE PROVISIÓ MIXTA I PROTECCIÓ SOCIAL
18 01 01 COMPTES INTEGRATS DE LA PROTECCIÓ SOCIAL
18 02 01 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS DE SOSTENIMENT DE LA 

RENDA
18 03 01 ESTADÍSTICA SOBRE EL FINANÇAMENT I LA COMPRA DE SERVEIS 

DE LA GENERALITAT AL SECTOR NO LUCRATIU
18 06 01 COMPTES DELS SERVEIS SOCIALS

19 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
19 01 01 ESTADÍSTICA TERRITORIAL TIC A LES LLARS
19 01 02 ESTADÍSTICA TIC A LES LLARS
19 02 01 ESTADÍSTICA TIC A LES EMPRESES
19 02 02 ESTADÍSTICA DEL SECTOR DE LES TECNOLOGIES DE LA INFOR-

MACIÓ I LES COMUNICACIONS (TIC)
19 03 01 EQUIPAMENT I USOS DE TIC ALS CENTRES EDUCATIUS
19 04 01 ESTADÍSTICA DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 

COMUNICACIÓ A LES ADMINISTRACIONS LOCALS
19 05 01 ESTADÍSTICA DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 

COMUNICACIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA

20 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ
20 01 01 ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE R+D
20 02 01 ESTADÍSTICA DE FINANÇAMENT I DESPESA EN R+D
20 03 01 ESTADÍSTICA DE LA INNOVACIÓ

ACTIVITATS ESTADÍSTIQUES INSTRUMENTALS

21 METODOLOGIA I NORMALITZACIÓ ESTADÍSTICA
21 01 01 ELABORACIÓ I SEGUIMENT DE PROGRAMES ANUALS D’ACTU-

ACIÓ ESTADÍSTICA
21 01 02 REGISTRE DE FITXERS ESTADÍSTICS
21 01 03 ASSISTÈNCIA TÈCNICA ESTADÍSTICA A LA PRODUCCIÓ I LA DI-

FUSIÓ
21 02 02 CLASSIFICACIÓ CATALANA DE COMERÇ AMB L’ESTRANGER 
21 02 03 ADAPTACIÓ D’ALTRES CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES
21 02 04 NORMALITZACIÓ D’UNITATS ESTADÍSTIQUES
21 02 05 CODIFICACIÓ AUTOMÀTICA
21 02 06 CLASSIFICACIÓ CATALANA D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
21 02 07 CLASSIFICACIÓ CATALANA D’OCUPACIONS
21 02 08 CLASSIFICACIÓ CATALANA DE PRODUCTES PER ACTIVITATS
21 02 09 CLASSIFICACIÓ CATALANA D’EDUCACIÓ
21 03 01 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL EN ESTADÍS-

TICA
21 03 02 COOPERACIÓ EDUCATIVA EN ESTADÍSTICA
21 04 01 MÈTODES D’ESTIMACIÓ DE PETITES ÀREES
21 04 02 DESENVOLUPAMENTS EN MÈTODES DE CONTROL DE LA REVE-

LACIÓ ESTADÍSTICA
21 04 03 APLICACIONS DE MÈTODES DE FUSIÓ O D’INTEGRACIÓ DE DA-

DES
21 05 02 GENERACIÓ AUTOMÀTICA D’ENQUESTES ON-LINE

22 SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
22 01 01 GEOREFERENCIACIÓ DEL SECCIONAT MUNICIPAL
22 04 01 IDENTIFICA DORS TER R ITOR I A LS DEL M U NICIPI DE 

BARCELONA

23 DIRECTORI, REGISTRES I INVENTARIS
23 01 01 REGISTRE DE POBLACIÓ DE CATALUNYA
23 01 02 REGISTRE LONGITUDINAL DE POBLACIÓ
23 02 01 DIRECTORI D’HABITATGES
23 03 01 DIRECTORI DE MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL VOLUNTÀ-

RIA
23 03 02 DIRECTORI D’EMPRESES I ESTABLIMENTS
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DIFUSIÓ ESTADÍSTICA

24 SERVEIS DE DIFUSIÓ
24 01 01 WEB DE L’INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA
24 02 01 BIBLIOTECA DE L’INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA
24 03 01 SERVEI D’ATENCIÓ DE DEMANDES
24 03 02 SERVEI D’ATENCIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

25 ESTADÍSTIQUES DE SÍNTESI
25 01 01 ANUARI ESTADÍSTIC DE CATALUNYA
25 01 02 ESTADÍSTIQUES DE SÍNTESI
25 02 01 BASE DE DADES D’ESTADÍSTIQUES COMARCALS, MUNICIPALS 

I INFRAMUNICIPALS
25 03 01 CONJUNTURA ECONÒMICA
25 04 01 INDICADORS ESTRUCTURALS I DE LA NOVA ECONOMIA
25 05 01 SISTEMA D’INDICADORS DE L’ESTADÍSTICA COMUNITÀRIA
25 07 01 ANUARI ESTADÍSTIC DEL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRI-

TORIAL I OBRES PÚBLIQUES
25 07 02 ANUARI ESTADÍSTIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA
25 07 03 ANUARI ESTADÍSTIC DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
25 07 04 ANUARI ESTADÍSTIC DE TERRASSA
25 07 05 ANUARI ESTADÍSTIC DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
25 07 06 ANUARI ESTADÍSTIC DE SANT BOI DE LLOBREGAT
25 07 07 ANUARI ESTADÍSTIC DE VILADECANS

26 PROMOCIÓ I DIVULGACIÓ DE L’ESTADÍSTICA
26 01 01 EDICIÓ DE LA REVISTA SORT (STATISTICS AND OPERATIONS 

RESEARCH TRANSACTIONS)
26 02 01 SUPORT A FÒRUMS I XARXES TEMÀTIQUES EN L’ÀMBIT ESTA-

DÍSTIC

ENQUESTA DEMOGRÀFICA

Codi: 01 01 01
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: centres de recerca especialitzats, universitats

Ressenya de l’actuació: 
Ampliació dels resultats bàsics de l’Enquesta demogràica 2007 a partir de l’ex-

plotació monogràica de la informació relativa a la fecunditat, història matrimonial 
i treball no remunerat.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: decennal
Variables principals a investigar: estructura de la població, estructura familiar, 
dependència, fecunditat, migracions, història matrimonial i habitatge.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal i municipis de 100.000 habitants i 
més
Referència temporal dels resultats: 2007
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre 2010
Cost directe estimat: 24.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEMOGRÀFICA
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Objectiu de l’activitat: conèixer dades demogràfiques de la població, d’estructura 
familiar, dependència, formes de convivència, fecunditat, migracions, mobilitat, 
habitatge i altres característiques demogràfiques d’interès.

ENQUESTA DEMOGRÀFICA DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 01 01 02
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona
Organismes col·laboradors: Institut d’Estadística de Catalunya

Ressenya de l’actuació: 
Tractament estadístics i explotació de l’Enquesta Demogràica de Catalunya per 

als districtes de la ciutat de Barcelona

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: decennal
Variables principals a investigar: estructura de la població, estructura familiar, 
dependència, fecunditat, migracions, història matrimonial i habitatge

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipi de Barcelona i districte
Referència temporal dels resultats: 2007
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre 2010
Cost directe estimat: 11.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEMOGRÀFICA
Objectiu de l’activitat: conèixer dades demogràfiques de la població, d’estructura 
familiar, dependència, formes de convivència, fecunditat, migracions, mobilitat, 
habitatge i altres característiques demogràfiques d’interès.

ESTADÍSTICA  D’ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ

Codi:01 02 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Explotació anual de l’arxiu estadístic del Padró continu de població per tal d’obtenir 

els recomptes de població així com la seva distribució per sexe i edat

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual 
Variables principals a investigar: efectius, sexe, edat i generació

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: inframunicipal i secció censal
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Referència temporal dels resultats: recomptes 2010, estructura 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: recomptes 4t trimestre 2010, estructura 
2n trimestre 2010
Cost directe estimat: 9.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ
Objectiu de l’activitat: obtenció de les característiques de distribució de la població 
segons el sexe i l’edat, i per generacions.

ESTADÍSTICA  DE NATURALESA DE LA POBLACIÓ

Codi:01 03 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Explotació anual de l’arxiu estadístic del Padró continu de població segons les 

dades de naturalesa, lloc de naixement i nacionalitat

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: lloc de naixement i nacionalitat.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: inframunicipal i secció censal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE NATURALESA DE LA POBLACIÓ
Objectiu de l’activitat: obtenció de les característiques de distribució de la població 
segons el lloc de naixement i la nacionalitat.

ESTADÍSTICA  SOBRE POBLACIÓ ESTRANGERA

Codi: 01 04 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Actualització de les característiques demogràiques bàsiques de les persones es-

trangeres amb comparacions en el temps i el territori per a l’any 2009. Les dades es 
presenten per municipis i per districtes en els municipis de 50.000 habitants i més.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu
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Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: sexe, edat, nacionalitat i lloc de residència

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA
Objectiu de l’activitat: obtenció del nombre i les característiques dels estrangers 
que viuen a Catalunya segons el sexe, l’edat i la nacionalitat, amb comparacions 
entre els diversos anys i territoris.

CENS DELS CATALANS RESIDENTS A L’ESTRANGER

Codi: 01 05 01 
Tipus d’actuació: consolidada 

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Explotació de l’arxiu del Padró d’espanyols residents a l’estranger (PERE) amb la 

darrera inscripció padronal en un municipi de Catalunya i segons les característiques 
de lloc de residència, sexe, edat i lloc de naixement

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: -

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: CENS DE CATALANS RESIDENTS A L’ESTRAN-
GER
Objectiu de l’activitat: obtenció del nombre i les característiques bàsiques dels 
catalans residents a l’estranger

ESTADÍSTICA  D’ESTRUCTURA I NATURALESA DE LA POBLACIÓ DEL 
MUNICIPI DE BARCELONA

Codi: 01 06 01 
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona
Organismes col·laboradors: -
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Ressenya de l’actuació: 
Elaboració de les taules estadístiques resultants de l’explotació del padró continu 

de Població del municipi de Barcelona

Origen de la informació: dades d’origen estadístic basades en un acte adminis-
tratiu
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: Població per edat, sexe, lloc de naixement, 
nacionalitat, població que viu sola

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: inframunicipal
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 11.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’ESTRUCTURA I NATURALESA DE 
LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Objectiu de l’activitat: elaboració de les taules estadístiques resultants de l’explo-
tació del padró continu de població del municipi de Barcelona

ESTADÍSTICA  DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA DEL MUNICIPI DE 
BARCELONA

Codi: 01 07 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Elaboració de les taules estadístiques de la població estrangera per nacionalitats 

resultants de l’explotació del padró continu de població del municipi de Barcelona, 
i recopilació d’altres dades estadístiques signiicatives

Origen de la informació: dades d’origen estadístic basades en un acte adminis-
tratiu
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: població estrangera per edat, sexe i nacionalitat

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: inframunicipal
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: 11.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA 
DEL MUNICIPI DE BARCELONA
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Objectiu de l’activitat: elaboració de les taules estadístiques de la població 
estrangera per nacionalitats resultants de l’explotació del padró continu de 
població del municipi de Barcelona, i recopilació d’altres dades estadístiques 
significatives.

ESTADÍSTICA  DE NAIXEMENTS I MATRIMONIS

Codi: 02 01 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Explotació de les butlletes de parts i matrimonis i de les seves principals carac-

terístiques demogràiques, posant en funcionament el nou programari de gestió 
compartint amb l’INE la seva aplicació, així com l’explotació del nom dels nadons 
enregistrats en les butlletes de parts per tal d’elaborar un rànquing de freqüències 
segons el sexe dels infants i ampliar l’àmbit territorial de presentació de les dades 
a escala comarcal.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic basades en un acte adminis-
tratiu
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nascuts vius: sexe, edat, lloc de residència, pes, 
edat de la mare, nacionalitat, maturitat i normalitat, ocupació i nivell d’instrucció. 
Matrimonis: sexe, edat, lloc de residència, tipus de matrimoni i nacionalitat.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 190.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT NATURAL DE LA 
POBLACIÓ
Objectiu de l’activitat: explotació estadística de les butlletes estadístiques recollides 
sobre parts, nascuts vius, morts fetals tardanes, matrimonis i defuncions i de llurs 
característiques demogràfiques principals.

ESTADÍSTICA  DE DIVORCIS, SEPARACIONS I NUL·LITATS

Codi: 02 01 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Explotació estadística de l’arxiu de divorcis, separacions i nul·litats procedents 

de les butlletes de sentències d’aquests actes dictats pels òrgans judicials.
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Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: sexe, edat, estat civil, demandant, any de cele-
bració, durada del matrimoni.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 7.850 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT NATURAL DE LA 
POBLACIÓ
Objectiu de l’activitat: explotació estadística de les butlletes estadístiques recollides 
sobre parts, nascuts vius, morts fetals tardanes, matrimonis i defuncions i de llurs 
característiques demogràfiques principals.

ESTADÍSTICA  DE MOVIMENTS MIGRATORIS

Codi: 02 02 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Explotació de l’arxiu de variacions residencials i dels fluxos migratoris interns de 

Catalunya, resta de l’Estat i de l’estranger, continuant els treballs de desagregació 
inframunicipal de la informació.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: origen, destí, sexe, edat, lloc de naixement i 
nacionalitat.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre 2010
Cost directe estimat: 7.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE VARIACIONS RESIDENCIALS
Objectiu de l’activitat: obtenir l’estadística dels fluxos migratoris dels moviments 
interns de Catalunya i els corresponents a la resta de l’Estat.
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ESTADÍSTICA  DEL MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ DEL 
MUNICIPI DE BARCELONA

Codi: 02 04 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Elaboració de l’estadística del moviment natural de la ciutat de Barcelona, a partir 

del tractament estadístic de les variables contingudes en les butlletes estadístiques 
de naixement i defunció.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic basades en un acte adminis-
tratiu
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document esta-
dístic

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: naixements, defuncions, taxes de natalitat i 
mortalitat

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: inframunicipal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre 2010
Cost directe estimat: 6.900 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT MIGRATORI DE 
LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Objectiu de l’activitat: obtenció de l’estadística dels fluxos de migracions internes 
de la ciutat de Barcelona, així com els moviments amb la resta de Catalunya i amb 
la resta de l’Estat i l’estranger.

ESTADÍSTICA  DEL MOVIMENT MIGRATORI DE LA POBLACIÓ DEL 
MUNICIPI DE BARCELONA

Codi: 02 05 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de l’estadística dels fluxos de migracions internes de la ciutat de 

Barcelona, així com els moviments amb la resta de Catalunya i amb la resta de 
l’Estat i l’estranger, a partir dels moviments d’altes i baixes en el padró municipal 
d’habitants i de les inclusions per omissió.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic basades en un acte adminis-
tratiu
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu
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Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: immigrants, emigrants i altes i baixes per 
omissió al padró.

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: inframunicipal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre 2010
Cost directe estimat: 6.900 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT MIGRATORI DE 
LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Objectiu de l’activitat: obtenció de l’estadística dels fluxos de migracions internes 
de la ciutat de Barcelona, així com els moviments amb la resta de Catalunya i amb 
la resta de l’Estat i l’estranger.

ESTIMACIONS DE POBLACIÓ

Codi: 03 01 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de la distribució semestral de la població a partir de les dades d’estructura 

(sexe i edat) i de fluxos anuals de població (naixements, defuncions i migracions) 
que permetin el càlcul dels diferents indicadors en els quals els efectius de població 
actuen com a denominadors. Les dades es presenten desagregades per comarques 
i per municipis de 45.000 habitants i més. També s’obtindrà un avanç de la xifra de 
població més recent a partir de les dades d’estructura (sexe i edat) i de la previsió 
dels fluxos anuals de població (naixements, defuncions i migracions). Les dades 
corresponents es presenten desagregades per comarques.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen esta-
dístic
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document adminis-
tratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: sexe i edat

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal, àmbits del pla territorial, Catalunya 
i municipis de 45.000 habitants i més
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010/1r trimestre 2010
Cost directe estimat: 22.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTIMACIONS POSTCENSALS
Objectiu de l’activitat: avaluació de la distribució semestral de la població de 
Catalunya per edat simple i sexe.
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PROJECCIONS DE POBLACIÓ EN EDAT ESCOLAR (BASE 2008)

Codi: 03 02 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Avaluació dels efectius de població en edat escolar 2008-2021 segons trams d’edat 

i sexe, i nivells educacionals.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen esta-
dístic
Informant inicial: -
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document adminis-
tratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: quinquennal
Variables principals a investigar: sexe, edat i territori

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport informàtic
Nivell de desagregació territorial: municipi de Barcelona, comarcal, àmbits del 
pla territorial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2008-2021
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 72.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: PROJECCIONS DE POBLACIÓ
Objectiu de l’activitat: avaluació de la distribució futura de la població de Catalunya, 
dels efectius de població en relació amb l’activitat, i també els efectius en edat 
escolar, per sexe i edat i per àmbit territorial.

SÈRIES HISTÒRIQUES DE LA DEMOGRAFIA CATALANA

Codi: 04 01 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Centre d’Estudis Demogràics

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de les sèries estadístiques demogràiques a partir de la sistematització 

de les dades dels censos i padrons de població amb especial atenció a la informació 
metodològica i al nivell territorial.

Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: efectius de població segons sexe i grups 
d’edat.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: diversos
Referència temporal dels resultats: anys diversos
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Disponibilitat dels resultats sintètics: actualització contínua
Cost directe estimat: 45.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: SÈRIES HISTÒRIQUES DE LA DEMOGRAFIA 
CATALANA
Objectiu de l’activitat: obtenció de les sèries estadístiques sobre l’evolució històrica 
de la població catalana.

INDICADORS DEMOGRÀFICS

Codi: 04 02 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Actualització i ampliació territorial i conceptual d’un sistema d’indicadors d’es-

tructura, fecunditat, mortalitat, nupcialitat: creixement de la població i llars i famí-
lies a partir de les dades de censos i padrons i el moviment natural i migratori amb 
extensió als municipis de 45.000 habitants i més, incorporant resultats de l’ED07.

Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document esta-
dístic

Periodicitat: contínua 
Variables principals a investigar: envelliment, dependència, distribució de la 
població, edats mitjanes a la maternitat, mortalitat infantil, edats mitjanes al ma-
trimoni, dimensió mitjana de les llars, creixement natural i migratori.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: diversos
Referència temporal dels resultats: anys diversos
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 11.700 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: INDICADORS DEMOGRÀFICS
Objectiu de l’activitat: obtenció d’un sistema d’indicadors d’estructura, fecundi-
tat, mortalitat, nupcialitat i creixement de la població, i també de les llars i de les 
famílies, orientat a avaluar el panorama demogràfic català i fer-ne el seguiment 
de l’evolució temporal recent.

ESTADÍSTICA  DE LA DISTRIBUCIÓ PERSONAL DE LA RENDA

Codi: 05 02 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Explotació de la informació estadística disponible per tal d’obtenir periòdicament 

indicadors sobre la distribució de la renda entre la població.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5562 – 8.2.2010 7525

Disposicions

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: ingressos i indicadors de distribució de la renda

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre 2010
Cost directe estimat: 14.700 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓ PERSONAL 
DE LA RENDA
Objectiu de l’activitat: coneixement detallat de la distribució personal de la renda 
de les llars de Catalunya.

ESTADÍSTICA  DE DESPESA EN CONSUM DE LES LLARS

Codi: 05 03 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Explotació de la informació estadística disponible per tal d’obtenir periòdicament 

la despesa en consum de les famílies.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: despesa en consum, classiicació en grups de 
despesa i situació econòmica de les llars.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre 2010
Cost directe estimat: 31.400 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE CONSUM FAMILIAR
Objectiu de l’activitat: coneixement detallat de la despesa en consum de les llars 
de Catalunya.

ESTADÍSTICA  DE RISC A LA POBRESA

Codi: 05 04 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística
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Ressenya de l’actuació: 
Explotació de la informació estadística disponible per tal d’obtenir periòdicament 

els nivells de risc a caure en situacions de pobresa.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: llindar de pobresa, indicadors de risc i severitat 
de la pobresa, així com caracterització sociodemogràica de la població que viu 
sota el llindar de pobresa.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre 2010
Cost directe estimat: 14.700 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA POBRESA I L’EXCLUSIÓ 
SOCIAL
Objectiu de l’activitat: coneixement de la incidència i les condicions de vida de la 
població amb risc d’exclusió social i en situació de pobresa a Catalunya.

ESTADÍSTICA  DE L’ESTALVI I EL PATRIMONI DE LES FAMÍLIES

Codi: 05 05 01
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Banc d’Espanya

Ressenya de l’actuació: 
Tractament i explotació estadística de les dades de l’Enquesta inancera de les 

famílies, que realitza el Banc d’Espanya, aplicant procediments d’estimació indirecta 
amb l’objectiu de produir i difondre resultats per a Catalunya.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: altres
Variables principals a investigar: actius reals i inancers, deutes, estalvi, asse-
gurances i pensions.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2005
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L’ESTALVI I EL PATRIMONI DE 
LES FAMÍLIES
Objectiu de l’activitat: coneixement de la distribució de la renda i del patrimoni 
de les llars catalanes.
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ESTADÍSTICA  D’ÚS DEL TEMPS DE LA POBLACIÓ

Codi: 05 06 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Disseny i recollida d’informació relativa a la segona edició de l’enquesta sobre els 

usos del temps per part de la població catalana, que permeti conèixer periòdicament 
les característiques de la seva distribució i proporcioni la informació adient per a 
noves investigacions estadístiques, econòmiques i socials.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: quinquennal
Variables principals a investigar: participació en activitats, durada i horaris

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: àmbits del pla territorial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre 2011
Cost directe estimat: 560.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’ÚS DEL TEMPS PER LA POBLACIÓ
Objectiu de l’activitat: coneixement de l’ús i la distribució del temps per la po-
blació catalana.

ESTADÍSTICA  DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ A LA GENT GRAN

Codi: 05 07 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Acció Social i Ciutadania
Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya

Ressenya de l’actuació: 
Explotació estadística del registre d’entitats, serveis i establiments socials i dels 

documents d’avaluació anuals del Pla d’Actuació Social que permet conèixer, per 
tipus de inançament, titularitat i distribució territorial, el nombre de places dispo-
nibles a Catalunya i la ràtio de places respecte la població més gran de 65 anys pel 
que fa a serveis diürns i residencials.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques i empreses públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document adminis-
tratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: capacitat i ràtio places/població destinatària, 
tipus de inançament, titularitat, distribució territorial.

Organismes difusors: Departament d’Acció Social i Ciutadania
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2009
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Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 19.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ 
A LA GENT GRAN
Objectiu de l’activitat: explotació estadística sobre els diferents serveis i recursos 
socials que es destinen a les persones grans dependents, i també de les caracterís-
tiques d’aquestes persones.

ESTADÍSTICA  DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
AMB DISCAPACITAT

Codi: 05 08 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Acció Social i Ciutadania
Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya

Ressenya de l’actuació: 
Explotació estadística del registre d’entitats, serveis i establiments socials i dels 

documents d’avaluació anuals del Pla d’Actuació Social que permet conèixer, per 
titularitat i tipus de inançament, la distribució territorial i el nombre de places i 
serveis socials disponibles a Catalunya adreçat a les persones amb discapacitat: 
serveis de suport a la integració laboral, serveis d’atenció precoç, serveis de centres 
ocupacionals, habitatges amb serveis comuns, serveis de centres de dia d’atenció 
especialitzada, serveis residencials i serveis de valoració i orientació.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document adminis-
tratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: capacitat, usuaris, ràtio usuaris/població des-
tinatària, titularitat, distribució territorial.

Organismes difusors: Departament d’Acció Social i Ciutadania
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 7.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ 
A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
Objectiu de l’activitat: explotació estadística sobre els diferents serveis i recursos 
socials que es destinen a les persones amb discapacitat i sobre la població amb un 
grau de discapacitat a partir del 33%.

ESTADÍSTICA  DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

Codi: 05 08 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Acció Social i Ciutadania
Organismes col·laboradors: -



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5562 – 8.2.2010 7529

Disposicions

Ressenya de l’actuació: 
Explotació estadística de la informació de caràcter administratiu continguda a 

la base de dades de persones amb discapacitat, que es nodreix de les actuacions 
registrades per part dels serveis de valoració i orientació de l’Institut Català d’As-
sistència i Serveis Socials.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: persona física i administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document adminis-
tratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: semestral
Variables principals a investigar: nombre, tipologia i grau de la discapacitat, sexe, 
edat, barem de diicultat de mobilitat i de necessitat de tercera persona, distribució 
territorial.

Organismes difusors: Departament d’Acció Social i Ciutadania
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 mesos
Cost directe estimat: 19.700 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ 
A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
Objectiu de l’activitat: explotació estadística sobre els diferents serveis i recursos 
socials que es destinen a les persones amb discapacitat i sobre la població amb un 
grau de discapacitat a partir del 33%.

ESTADÍSTICA  DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS

Codi: 05 09 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Acció Social i Ciutadania
Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de dades dels serveis d’atenció social primària disponibles al Departa-

ment d’Acció Social i Ciutadania, a partir de la recollida d’informació dels ajunta-
ments de més de 20.000 habitants i els consells comarcals, i tractament estadístic 
d’aquestes, referides als equips bàsics d’atenció social primària, serveis d’atenció 
domiciliària, serveis residencials d’estada limitada, serveis de menjador i serveis 
de centres oberts per a infants i adolescents.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: persona física i administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document adminis-
tratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: professionals, actuacions que es duen a terme, 
problemàtiques ateses, expedients familiars gestionats, nombre i tipologia d’usuaris, 
hores d’atenció domiciliària, nombre de serveis i places.

Organismes difusors: Departament d’Acció Social i Ciutadania
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2009
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Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 26.400 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA
Objectiu de l’activitat: obtenció de les dades més característiques dels serveis 
d’atenció social primària disponibles al Departament de Benestar i Família.

ESTADÍSTICA  DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A 
L’ADOLESCÈNCIA

Codi: 05 10 01 
Tipus d’actuació: consolidada 

Organismes responsables: Departament d’Acció Social i Ciutadania
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Explotació estadística d’informació continguda en els expedients oberts a infants 

i adolescents amb una mesura de guarda o tutela del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania per obtenir el nombre d’infants i adolescents atesos per tipus de mesura 
—atenció en família o en centres—, pels equips d’atenció a la infància i l’adolescència 
assignats i per tipus de tractament, programes i recursos que se’ls dedica.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: nombre de serveis, nombre de places per titula-
ritat, nombre d’infants i adolescents tutelats per tipologia de la mesura, distribució 
territorial.

Organismes difusors: Departament d’Acció Social i Ciutadania
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 5 setmanes
Cost directe estimat: 21.900 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ 
A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA
Objectiu de l’activitat: explotació estadística de la informació de caràcter ad-
ministratiu disponible sobre infants i adolescents amb una mesura de guarda o 
tutela del Departament de Benestar i Família, i també del conjunt de programes, 
recursos i serveis associats.

ESTADÍSTICA  D’AJUTS DE SUPORT A LES FAMÍLIES AMB INFANTS A 
CÀRREC

Codi: 05 11 01 
Tipus d’actuació: consolidada 

Organismes responsables: Departament d’Acció Social i Ciutadania
Organismes col·laboradors: -
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Ressenya de l’actuació: 
Explotació estadística de les dades relatives a la prestació econòmica adreçada a 

les unitats familiars residents a Catalunya que tinguin al seu càrrec els seus infants 
menors de 3 anys o ins als 6 anys si es tracta de famílies nombroses o monopa-
rentals; a la prestació econòmica per part, adopció o acolliment múltiple així com 
també a la prestació econòmica a famílies en situació d’especial vulnerabilitat per 
part, adopció o acolliment múltiple de tres o més infants.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre de sol·licituds, famílies beneiciàries, 
infants beneiciaris de l’ajut.

Organismes difusors: Departament d’Acció Social i Ciutadania
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 20.900 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL SUPORT A LES FAMÍLIES AMB 
INFANTS
Objectiu de l’activitat: explotació estadística de la base de dades d’ajuts econòmics 
adreçats a les unitats familiars residents a Catalunya que tinguin a llur càrrec infants 
menors de 3 anys, o fins a 6 anys si es tracta de famílies nombroses i monoparentals, 
i també de les famílies nombroses amb títol expedit a Catalunya.

ESTADÍSTICA  DE TÍTOLS DE FAMÍLIES NOMBROSES

Codi: 05 11 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Acció Social i Ciutadania
Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Immigració

Ressenya de l’actuació: 
Explotació estadística de les dades relatives a famílies nombroses amb títols 

expedits a Catalunya.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: trimestral
Variables principals a investigar: nombre de títols, categoria, nombre de ills, 
títols nous, títols vigents i renovacions.

Organismes difusors: Departament d’Acció Social i Ciutadania
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros
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Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL SUPORT A LES FAMÍLIES AMB 
INFANTS
Objectiu de l’activitat: explotació estadística de la base de dades d’ajuts econòmics 
adreçats a les unitats familiars residents a Catalunya que tinguin a llur càrrec infants 
menors de 3 anys, o fins a 6 anys si es tracta de famílies nombroses i monoparentals, 
i també de les famílies nombroses amb títol expedit a Catalunya.

ESTADÍSTICA  DE L’ADOPCIÓ I L’ACOLLIMENT D’INFANTS

Codi: 05 12 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Acció Social i Ciutadania
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de les estadístiques procedents dels processos administratius per a l’adop-

ció i acolliment d’infants a Catalunya i per a l’adopció d’infants d’altres països.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document adminis-
tratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: sol·licituds d’adopció d’infants de Catalunya i 
d’altres països i sol·licituds d’acolliment familiar; nombre i peril dels infants adoptats 
a Catalunya i a l’estranger (sexe, edat, país d’origen) i dels infants acollits.

Organismes difusors: Departament d’Acció Social i Ciutadania
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 21.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L’ADOPCIÓ I L’ACOLLIMENT 
D’INFANTS
Objectiu de l’activitat: explotació estadística de les dades administratives dis-
ponibles sobre l’adopció i l’acolliment d’infants de Catalunya i sobre l’adopció 
internacional.

ESTADÍSTICA  DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ

Codi: 05 13 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Treball
Organismes col·laboradors: Departament d’Acció Social i Ciutadania

Ressenya de l’actuació: 
Tractament de la informació administrativa disponible per determinar les carac-

terístiques de les persones que no tenen els mitjans suicients per atendre les neces-
sitats essencials de la vida en la nostra societat, així com les quantitats destinades 
a cobrir aquestes necessitats i les accions d’inserció social i/o laboral.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: persona física
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Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: persones afectades, import prestació, expedients, 
empreses col·laboradores d’inserció, prestació mitjana, àmbit territorial.

Organismes difusors: Departament de Treball
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: 10.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ
Objectiu de l’activitat: conèixer el nombre de persones que han sol·licitat una 
renda mínima d’inserció, els beneficiaris, les quantitats destinades i les accions 
d’inserció social.

ESTADÍSTICA  DEL VOLUNTARIAT

Codi: 05 14 01
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Governació i Administracions Pú-
bliques
Organismes col·laboradors: consells comarcals, departaments de la Generalitat 
de Catalunya, ens locals de Catalunya, entitats de voluntariat

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció d’estadístiques bàsiques sobre l’evolució i el peril de les persones que 

desenvolupen activitats de voluntariat a Catalunya a les organitzacions no lucratives, 
característiques de les entitats de voluntariat que actuen a Catalunya, persones que 
es matriculen als cursos del Pla de formació del voluntariat de Catalunya, a partir de 
la informació de caràcter administratiu disponible a la Secretaria d’Acció Ciutadana 
del Departament de Governació i Administracions Públiques.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: persona física i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre d’entitats, àmbits de voluntariat, nombre 
de persones que participen en els plans de formació i nombre de voluntaris.

Organismes difusors: Departament de Governació i Administracions Públiques
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010 
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre 2010
Cost directe estimat: 24.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL VOLUNTARIAT
Objectiu de l’activitat: obtenció d’estadístiques bàsiques sobre l’evolució i el perfil 
de les persones que desenvolupen activitats de voluntariat a Catalunya en les or-
ganitzacions no lucratives, i també les principals característiques de les entitats 
de voluntariat que actuen a Catalunya.
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ESTADÍSTICA  DE L’EDIFICACIÓ RESIDENCIAL

Codi: 05 15 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: col·legis d’aparelladors i arquitectes tècnics

Ressenya de l’actuació: 
Per a la construcció global d’habitatges, s’exploten estadísticament: a) les bases 

de dades dels col·legis d’aparelladors de Catalunya (els visats d’obra per als inicis de 
construcció, i els certiicats inals d’obra per als acabaments); b) les llicències d’obres 
municipals, per contrastar els habitatges iniciats; c) les cèdules d’habitabilitat emeses 
per la Secretaria d’Habitatge, per contrastar les dades d’habitatges acabats.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: trimestral
Variables principals a investigar: nombre d’habitatges, superfície útil, tipologia 
ediicatòria

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: 15.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE CONSTRUCCIÓ D’EDIFICACIÓ
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques de la construcció 
d’habitatges, i també de la construcció de l’edificació no residencial.

ESTADÍSTICA  DE L’EDIFICACIÓ NO RESIDENCIAL

Codi: 05 15 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: ajuntaments, col·legis d’aparelladors i arquitectes 
tècnics

Ressenya de l’actuació: 
Explotació estadística especíica dels visats d’obra dels col·legis d’aparelladors 

de Catalunya i de les llicències d’obra major municipal facilitades a la Secretaria 
d’Habitatge per tots els ajuntaments de Catalunya.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: trimestral
Variables principals a investigar: nombre d’ediicis, destinació de l’ediici, su-
perfície a ediicar

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet
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Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: 15.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE CONSTRUCCIÓ D’EDIFICACIÓ
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques de la construcció 
d’habitatges, i també de la construcció de l’edificació no residencial.

ESTADÍSTICA  DE LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES DE PROTECCIÓ 
PÚBLICA

Codi: 05 16 01 
Tipus d’actuació: en desenvolupament 

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Explotació dels registres administratius de les qualiicacions provisionals i 

deinitives dels habitatges de protecció pública, tant de venda com de lloguer, com 
a indicadors d’habitatges iniciats i acabats de protecció pública.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: trimestral
Variables principals a investigar: nombre de habitatges de protecció pública, tant 
de venda com de lloguer

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE CONSTRUCCIÓ DE L’HABITATGE 
PROTEGIT
Objectiu de l’activitat: explotació dels registres administratius de les qualificacions 
provisionals i definitives dels habitatges de protecció pública, tant de venda com de 
lloguer, com a indicadors d’habitatges iniciats i acabats de protecció pública.

ESTADÍSTICA  DE MOBILITZACIÓ DEL PARC DESOCUPAT

Codi: 05 17 01
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: ADIGSA, ajuntaments, consells comarcals

Ressenya de l’actuació: 
Explotació dels registres administratius dels ajuts a habitatges desocupats per la 

seva rehabilitació amb la inalitat de posar-los al mercat de lloguer, o dels habitatges 
cedits a ADIGSA amb la mateixa inalitat.
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Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre d’habitatges mobilitzats i les seves 
característiques.

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre 2011
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL PARC D’HABITATGE DESOCU-
PAT I DE LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques relacionades amb 
l’estat de conservació del parc d’habitatges i les necessitats de rehabilitació.

ESTADÍSTICA  DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL PARC 
D’HABITATGES

Codi: 05 17 02
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, col·legis d’apa-
relladors i arquitectes tècnics

Ressenya de l’actuació: 
Explotació dels registres administratius del Test de l’ediici i dels informes tècnics 

d’idoneïtat, que es realitzen prèviament a la concessió dels ajuts per a la rehabilitació 
d’habitatges. Aquests informes tècnics ens permeten obtenir informació de l’estat 
de conservació dels ediicis i habitatges i de les necessitats de rehabilitació.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: necessitats d’obres de rehabilitació a realitzar 
en ediicis d’habitatges i habitatges individuals

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre 2011
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL PARC D’HABITATGE DESOCU-
PAT I DE LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques relacionades amb 
l’estat de conservació del parc d’habitatges i les necessitats de rehabilitació.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5562 – 8.2.2010 7537

Disposicions

ESTADÍSTICA  DE LA REHABILITACIÓ PROTEGIDA D’HABITATGES

Codi: 05 17 03
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Explotació dels registres administratius dels ajuts a la rehabilitació d’ediicis i 

habitatges. Amb aquesta estadística podem conèixer el nombre d’ediicis i habitat-
ges que han realitzat algun tipus de rehabilitació amb ajut públic i els tipus d’obres 
que s’han realitzat.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: persona física i empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre d’ediicis d’habitatges rehabilitats i 
obres de rehabilitació realitzades.

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre 2011
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL PARC D’HABITATGE DESOCU-
PAT I DE LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques relacionades amb 
l’estat de conservació del parc d’habitatges i les necessitats de rehabilitació.

ESTADÍSTICA  DE L’OFERTA I EL PREU DE L’HABITATGE DE NOVA 
CONSTRUCCIÓ

Codi: 05 18 01 
Tipus d’actuació: consolidada 

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: Ajuntament de Barcelona, Associació de Promo-
tors i Constructors de Barcelona, Departament d’Economia i Finances, Ministeri 
d’Economia i Hisenda

Ressenya de l’actuació: 
Enquesta anual duta a terme sobre totes les promocions d’habitatge nou en oferta 

en un panel seleccionat de municipis de Catalunya.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial i enquesta 
telefònica

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre d’habitatges en oferta, preu de venda, 
superfície útil i construïda, tipus de promoció, característiques dels habitatges (nombre 
de banys, nombre d’habitacions,...), tipus de inançament, ritme de vendes.
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Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre 2011
Cost directe estimat: 60.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL MERCAT IMMOBILIARI
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre el mercat im-
mobiliari, de nova construcció, de segona mà i de lloguer, incloent-hi l’oferta i el 
preu dels diferents mercats d’habitatge i la dinàmica d’aquests mercats.

ESTADÍSTICA  DE L’OFERTA I EL PREU DE VENDA DE L’HABITATGE 
DE SEGONA MÀ

Codi: 05 18 02 
Tipus d’actuació: consolidada 

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Tractament estadístic d’una mostra d’habitatges de segona mà en relació amb el 

volum d’oferta, el preu de venda i altres característiques.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: preu de venda

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre 2011
Cost directe estimat: 30.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL MERCAT IMMOBILIARI
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre el mercat im-
mobiliari, de nova construcció, de segona mà i de lloguer, incloent-hi l’oferta i el 
preu dels diferents mercats d’habitatge i la dinàmica d’aquests mercats.

ESTADÍSTICA  DEL SEGUIMENT DE LA CONJUNTURA 
IMMOBILIÀRIA

Codi: 05 18 03
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Enquesta semestral als Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya sobre 

la conjuntura i l’evolució del mercat de l’habitatge, especialment de segona mà, a 
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partir de les operacions efectuades l’últim semestre i les que s’estima que faran. Ens 
permet conèixer l’evolució i les perspectives del mercat de l’habitatge.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: semestral
Variables principals a investigar: volum de demanda segons tipologia d’habi-
tatges, superfície i preu; termini mitjà per a la realització d’una venda; variacions 
en els preus

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 mesos
Cost directe estimat: 30.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL MERCAT IMMOBILIARI
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre el mercat im-
mobiliari, de nova construcció, de segona mà i de lloguer, incloent-hi l’oferta i el 
preu dels diferents mercats d’habitatge i la dinàmica d’aquests mercats.

ESTADÍSTICA  DEL LLOGUER D’HABITATGES

Codi: 05 18 04
Tipus d’estadística: consolidada

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: Cadastre, INCASOL

Ressenya de l’actuació: 
Explotació estadística de les iances de lloguer de l’INCASOL relacionada amb 

el nombre de lloguers constituïts i renda mitjana mensual a Catalunya.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: trimestral
Variables principals a investigar: nombre de contractes de lloguer, rendes mit-
janes mensuals

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: 15.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL MERCAT IMMOBILIARI
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre el mercat im-
mobiliari, de nova construcció, de segona mà i de lloguer, incloent-hi l’oferta i el 
preu dels diferents mercats d’habitatge i la dinàmica d’aquests mercats.
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ESTADÍSTICA  DE LES PREFERÈNCIES DELS DEMANDANTS  
DE LLOGUER

Codi: 05 18 05
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Enquesta directa als demandants d’habitatge de lloguer sobre les seves preferències. 

S’analitzen les característiques socioeconòmiques dels demandants d’habitatge de 
lloguer i les seves preferències.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: preferències dels demandants d’habitatges de 
lloguer

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre 2011
Cost directe estimat: 30.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL MERCAT IMMOBILIARI
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre el mercat im-
mobiliari, de nova construcció, de segona mà i de lloguer, incloent-hi l’oferta i el 
preu dels diferents mercats d’habitatge i la dinàmica d’aquests mercats.

ESTADÍSTICA  DE LA DEMANDA D’HABITATGE SOCIAL

Codi: 05 19 01
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: ADIGSA, ajuntaments, consells comarcals

Ressenya de l’actuació: 
Explotació del registre únic d’habitatge protegit. Ens permet conèixer el volum 

demanda d’habitatge social i les característiques socioeconòmiques dels demandants. 
El registre únic també ens permet conèixer el volum d’oferta d’habitatge protegit, 
tant d’obra nova com de segona mà.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: persona física i empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre de demandants d’habitatge social i les 
seves característiques socioeconòmiques

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
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Referència temporal dels resultats: 2010 
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre 2011
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE DEMANDA D’HABITATGE SO-
CIAL
Objectiu de l’activitat: conèixer les característiques socieconòmiques de les fa-
mílies demandants d’habitatge social i les característiques de l’oferta d’habitatge 
protegit.

ESTADÍSTICA  DELS AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER

Codi: 05 19 02
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: ADIGSA, ajuntaments, consells comarcals

Ressenya de l’actuació: 
Explotació dels registres administratius de les famílies que reben ajut per pagar 

el lloguer. A partir d’aquests registres podrem conèixer les condicions socioeco-
nòmiques dels llogaters que reben aquest ajut.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre d’ajuts per pagar el lloguer i les carac-
terístiques socioeconòmiques dels beneiciaris

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre 2011
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE DEMANDA D’HABITATGE SO-
CIAL
Objectiu de l’activitat: conèixer les característiques socieconòmiques de les fa-
mílies demandants d’habitatge social i les característiques de l’oferta d’habitatge 
protegit.

ESTADÍSTICA  SOBRE LES CARACTERÍSTIQUES DE L’ALLOTJAMENT 
DE LA POBLACIÓ

Codi: 05 20 01
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Realització d’una enquesta directa telefònica a una mostra representativa de 

residents a Catalunya majors de 25 anys, que ens permeti conèixer les caracterís-
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tiques de com està allotjada la població a Catalunya, el grau de satisfacció de la 
població respecte el seu allotjament, les necessitats d’habitatge i de rehabilitació i 
la mobilitat residencial.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: biennal
Variables principals a investigar: característiques de l’estat d’allotjament de la 
població.

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 80.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES CONDICIONS DE L’HABI-
TATGE DE LA POBLACIÓ
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques relacionades amb 
les característiques socieconòmiques de l’allotjament de la població a Catalunya 
i amb la quantificació de la demanda d’habitatges.

ESTADÍSTICA  DE LA DEMANDA D’HABITATGES

Codi: 05 20 02
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: Associació de Promotors i Constructors de Barcelona, 
Cambra Oicial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Ressenya de l’actuació: 
Realització d’un estudi quantitatiu de la demanda d’habitatge, tant de compra 

com de lloguer, i de les característiques dels demandants, a diverses comarques de 
l’entorn de Barcelona. La metodologia a emprar serà l’enquesta telefònica amb un 
total de 2.000 entrevistes.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: característiques socioeconòmiques dels de-
mandants d’habitatge, volum de la demanda d’habitatge, tendències de la demanda 
d’habitatges.

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre 2011
Cost directe estimat: 20.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES CONDICIONS DE L’HABI-
TATGE DE LA POBLACIÓ
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Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques relacionades amb 
les característiques socieconòmiques de l’allotjament de la població a Catalunya 
i amb la quantificació de la demanda d’habitatges.

ESTADÍSTICA  DE LA LICITACIÓ OFICIAL D’OBRES

Codi: 05 21 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques
Organismes col·laboradors: Cambra Oicial de Contractistes d’Obres de 
Catalunya

Ressenya de l’actuació: 
Conèixer l’import de les obres licitades a Catalunya per tipus d’obra, demarcació ter-

ritorial i organisme contractant a partir d’informació recollida en els butlletins.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic basades en un acte adminis-
tratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: import de les obres licitades per tipologies 
d’obra, organisme contractant i província.

Organismes difusors: Cambra Oicial de Contractistes d’Obres de Catalunya, 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Institut d’Estadística de 
Catalunya
Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA LICITACIÓ OFICIAL 
D’OBRES
Objectiu de l’activitat: coneixement de l’import de les obres licitades a Catalunya 
per tipus d’obra, demarcació territorial i organisme contractant.

ESTADÍSTICA  DEL MERCAT IMMOBILIARI DE SEGONA MÀ AL 
MUNICIPI DE BARCELONA

Codi: 05 22 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció d’estadístiques i estimació de preus corresponents a habitatges de 

segona mà, locals comercials i oicines, tant en venda com de lloguer a la ciutat de 
Barcelona, fent una recopilació de l’oferta que els agents immobiliaris publiquen 
a la premsa diària.
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Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: altres

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: estimació del preu per m² dels habitatges de 
segona mà

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: inframunicipal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre 2010
Cost directe estimat: 54.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL MERCAT IMMOBILIARI DE 
SEGONA MÀ AL MUNICIPI DE BARCELONA
Objectiu de l’activitat: obtenció d’estadístiques i estimació de preus corresponents 
a habitatges de segona mà, locals comercials i oficines, tant en venda com de llo-
guer, a la ciutat de Barcelona.

ENQUESTA DE SEGURETAT PÚBLICA

Codi: 06 01 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació
Organismes col·laboradors: Ajuntament de Barcelona, Institut d’Estadística de 
Catalunya , Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Ressenya de l’actuació: 
Realització d’una enquesta dirigida a una mostra de la població de Catalunya de 

16 anys i més per tal de mesurar les experiències de victimització, els sentiments 
d’inseguretat, les opinions i els valors dels ciutadans en matèria de seguretat i 
policia.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: índexs globals i sectorials de victimització, 
índex de denúncia, principals preocupacions ciutadanes en matèria de seguretat, 
nivells de seguretat per àmbits territorials.

Organismes difusors: Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Parti-
cipació
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre 2010
Cost directe estimat: 225.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SEGURETAT PÚBLICA
Objectiu de l’activitat: mesurar les experiències de victimització, els sentiments 
d’inseguretat i les percepcions dels ciutadans en matèria de seguretat i policia.
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ESTADÍSTICA  DE SEGURETAT VIÀRIA

Codi: 06 02 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació
Organismes col·laboradors: policies locals de Catalunya

Ressenya de l’actuació: 
Elaboració de les estadístiques bàsiques sobre accidents de trànsit amb víctimes en 

vies urbanes i interurbanes a Catalunya i sobre el resultat de les proves d’alcoholèmia 
dutes a terme, a partir de dades facilitades per la Policia de la Generalitat—Mossos 
d’Esquadra i les policies locals de Catalunya.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre i característiques dels accidents amb 
víctimes a Catalunya, nombre de proves d’alcoholèmia realitzades per cada cos 
policial i resultats d’aquestes.

Organismes difusors: Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Parti-
cipació
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal i municipal
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre 2011
Cost directe estimat: 50.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SEGURETAT VIÀRIA
Objectiu de l’activitat: elaboració de les estadístiques bàsiques sobre accidents de 
trànsit amb víctimes en vies urbanes i interurbanes a Catalunya i sobre el resultat 
de les proves d’alcoholèmia dutes a terme.

ESTADÍSTICA  D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT CIVIL

Codi: 06 03 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de dades estadístiques sobre les actuacions dels bombers de la Ge-

neralitat en emergències i les activitats de la Generalitat de Catalunya en matèria 
de protecció civil, mitjançant l’explotació estadística dels comunicats d’actuació 
dels serveis contra incendis i salvaments i la informació de caràcter administratiu 
disponible. 

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: identiicació, tipus i causa de les actuacions
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Organismes difusors: Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Parti-
cipació
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre 2011
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT 
CIVIL
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques de les actuacions dels bombers 
de la Generalitat en emergències i de les activitats de la Generalitat en matèria 
de protecció civil.

ESTADÍSTICA  DE SEGURETAT CIUTADANA

Codi: 06 04 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació
Organismes col·laboradors: policies locals de Catalunya

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de les estadístiques sobre recursos i actuacions de la Policia de la 

Generalitat-Mossos d’Esquadra i policies locals de Catalunya, per tal de disposar 
d’informació sobre els fenòmens i els fets delictius coneguts i localitzats, mitjançant 
l’explotació del Sistema d’Informació Policial (SIP-EXPLODADES) disponible al 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i el tractament de 
dades de caràcter administratiu.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: fenòmens i fets delictius coneguts i localitzats, 
motius de detenció, detencions i detinguts per infraccions penals o administratives, 
nombre i localització de comissaries, nombre i localització de vehicles, mitjans 
humans.

Organismes difusors: Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Parti-
cipació
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre 2011
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RECURSOS I ACTUACIONS 
POLICIALS
Objectiu de l’activitat: disposar d’informació sobre els fenòmens i els fets delictius 
coneguts.
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ESTADÍSTICA  DE SERVEIS PENITENCIARIS I REHABILITACIÓ

Codi: 06 05 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Justícia
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Explotació de la informació de les dades disponibles en els expedients dels interns 

i d’altra documentació administrativa disponible al Departament de Justícia.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: població reclusa segons sexe, edat, nacionalitat, 
àrea geogràica de procedència, situació processal-penal, programes de treball.

Organismes difusors: Departament de Justícia
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n i 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SERVEIS PENITENCIARIS I 
REHABILITACIÓ 
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques de serveis peniten-
ciaris i rehabilitació. 

ESTADÍSTICA  DE JUSTÍCIA JUVENIL

Codi: 06 06 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Justícia
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Explotació del nombre de persones ateses al llarg de l’any a Catalunya mitjançant 

els programes d’aplicació de la Llei orgànica de responsabilitat penal dels menors 
5/2000.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: nombre de persones ateses segons edat, sexe, 
nacionalitat, classe d’ordres i mesures

Organismes difusors: Departament de Justícia
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n i 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros
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Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE JUSTÍCIA JUVENIL
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques dels programes que 
duu a terme el Departament de Justícia amb els menors que els fiscals i els jutges 
de menors posen a la seva disposició i de les característiques bàsiques d’aquesta 
població.

ESTADÍSTICA  DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Codi: 06 07 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Justícia
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Explotació estadística de la informació de caràcter administratiu disponible al 

Departament de Justícia en relació amb l’àmbit de l’Administració de justícia.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: òrgans judicials, personal de l’Administració 
de justícia segons característiques, jutjats de pau, assumptes ingressats i resolts en 
les diverses jurisdiccions, creació de nous òrgans judicials, justícia gratuïta.

Organismes difusors: Departament de Justícia
Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA I 
RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES
Objectiu de l’activitat: obtenció d’estadístiques sobre el nombre d’òrgans judi-
cials, fiscalies i personal al servei de l’Administració de justícia, i sobre el volum 
d’assumptes ingressats i resolts a les diverses jurisdiccions, la justícia gratuïta i 
l’ús de la llengua catalana en l’àmbit de la justícia i obtenció de dades sobre el 
nombre de conflictes resolts per vies alternatives a la justícia ordinària.

ESTADÍSTICA  DE MESURES PENALS ALTERNATIVES

Codi: 06 07 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Justícia
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Explotació de la informació disponible del Departament de Justícia en relació 

amb les mesures penals alternatives en seguiment al llarg de l’any a Catalunya en 
compliment del Codi penal.
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Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: nombre de persones sotmeses a mesures penals 
alternatives segons edat, sexe, nacionalitat, classe d’ordres i mesures.

Organismes difusors: Departament de Justícia
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n i 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA I 
RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES
Objectiu de l’activitat: obtenció d’estadístiques sobre el nombre d’òrgans judi-
cials, fiscalies i personal al servei de l’Administració de justícia, i sobre el volum 
d’assumptes ingressats i resolts a les diverses jurisdiccions, la justícia gratuïta i 
l’ús de la llengua catalana en l’àmbit de la justícia i obtenció de dades sobre el 
nombre de conflictes resolts per vies alternatives a la justícia ordinària.

ESTADÍSTICA  DE FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

Codi: 06 08 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Justícia
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Explotació de les dades d’inscripcions en els registres d’entitats que gestiona el 

Departament de Justícia.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre d’entitats registrades, nombre d’altes, 
nombre de baixes.

Organismes difusors: Departament de Justícia
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE FUNDACIONS I ASSOCIACI-
ONS
Objectiu de l’activitat: coneixement de l’evolució, la distribució i les finalitats de 
les entitats del tercer sector.
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ESTADÍSTICA  DEL TERCER SECTOR CULTURAL

Codi: 06 08 02
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Realització d’una enquesta dirigida a les entitats culturals per tal de conèixer les 

dades relatives al nombre, l’activitat, el personal i el pressupost de les entitats del 
tercer sector cultural de Catalunya.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: -
Variables principals a investigar: nombre, tipologia, activitat, personal i pres-
supost.

Organismes difusors: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2007-2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 64.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE FUNDACIONS I ASSOCIACIONS
Objectiu de l’activitat: coneixement de l’evolució, la distribució i les finalitats de 
les entitats del tercer sector.

ESTADÍSTICA  DE RESULTATS ELECTORALS

Codi: 06 09 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Governació i Administracions Pú-
bliques 
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
S’inicia l’actuació amb la recollida dels arxius informatitzats per part del Ministeri 

de l’Interior o el Departament de Governació i Administracions Públiques, segons 
la convocatòria. Una vegada corregits els errors d’enregistrament o de transcrip-
ció, mitjançant diferents contrastos, es crea un arxiu estadístic provisional que 
conté informació codiicada de cada mesa i secció censal. Una vegada veriicada 
l’exhaustivitat i la qualitat de les dades es crea un arxiu estadístic deinitiu que és 
tabulat i publicat per municipis amb agregacions per comarques, circumscripcions 
i total de Catalunya.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: altres
Variables principals a investigar: nombre d’electors, votants, vots vàlids, vots en 
blanc, vots nuls, vots a candidatures i referència geogràica.
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Organismes difusors: Departament de Governació i Administracions Públiques
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: convocatòries electorals
Disponibilitat dels resultats sintètics: 12 setmanes
Cost directe estimat: 15.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RESULTATS ELECTORALS
Objectiu de l’activitat: explotació d’un arxiu estadístic dels resultats de cada 
convocatòria electoral que es duu a terme a Catalunya.

ESTADÍSTICA  ELECTORAL DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Codi: 06 10 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona
Organismes col·laboradors: Departament de Governació i Administracions 
Públiques, Ministeri de l’Interior

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de l’estadística dels resultats electorals provisionals de la ciutat de 

Barcelona i estimació del nivell de participació, així com l’elaboració de sèries dels 
resultats electorals a partir del tractament estadístic de la informació subministrada 
pels organismes competents en l’àmbit electoral.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: altres
Variables principals a investigar: nombre electors i vots per cada partit polític

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: secció censal
Referència temporal dels resultats: convocatòria electoral
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes
Cost directe estimat: 6.900 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA ELECTORAL DEL MUNICIPI DE 
BARCELONA
Objectiu de l’activitat: obtenció de l’estadística dels resultats electorals provisionals 
de la ciutat de Barcelona i estimació del nivell de participació, i també l’elaboració 
de sèries dels resultats electorals.

ESTADÍSTICA  DE POBLACIÓ ACTIVA

Codi: 07 01 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Explotació trimestral especíica per a Catalunya de l’Enquesta de població activa 

d’àmbit estatal i disposar d’una base de dades amb sèries de la població activa, 
ocupada, en atur i inactiva, així com de les seves característiques.
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Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral
Variables principals a investigar: activitat i inactivitat, ocupació i atur per sectors

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: trimestres 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 setmanes
Cost directe estimat: 22.700 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE FORÇA DE TREBALL
Objectiu de l’activitat: coneixement de la dimensió i caracterització de la força 
de treball.

ESTADÍSTICA  D’ESTRUCTURA SALARIAL

Codi: 07 02 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Explotació i difusió de la informació estadística disponible per tal d’obtenir 

periòdicament l’estructura salarial de la població que treballa per compte aliè i 
presta els seus serveis.

Origen de la informació: recopilació de dades i dades d’origen estadístic
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: estructura i distribució de salaris

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre 2010
Cost directe estimat: 7.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’ESTRUCTURA SALARIAL
Objectiu de l’activitat: disposar d’informació sobre l’estructura salarial de la 
població que treballa per compte d’altri i que presta els seus serveis en centres de 
deu treballadors i més.

ESTADÍSTICA  DE COSTOS LABORALS

Codi: 07 03 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística
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Ressenya de l’actuació: 
Estimació del cost de la força del treball, considerant els costos laborals per tre-

ballador per mes i any, amb la corresponent desagregació dels seus components, 
fent una explotació especíica de la informació estadística disponible.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: establiment
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: trimestral
Variables principals a investigar: cost laboral per treballador i mes, per hora 
efectiva i temps de treball

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: trimestres 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 10 setmanes
Cost directe estimat: 24.400 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE COSTOS LABORALS
Objectiu de l’activitat: estimació del cost de la mà d’obra i dels seus compo-
nents.

ENQUESTA DE QUALITAT DE VIDA EN EL TREBALL

Codi: 07 04 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament de Treball, Institut d’Estadística de 
Catalunya
Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Immigració

Ressenya de l’actuació: 
Recollida de la informació de l’anualitat 2009 de l’Enquesta de qualitat de vida 

en el treball, amb l’objectiu de conèixer regularment la qualitat de vida laboral i 
el nivell de satisfacció de la població ocupada de 16 i més anys. L’actuació al llarg 
de l’any 2010 també preveu l’explotació i difusió dels resultats sintètics i bàsics 
de l’edició 2009 d’aquesta enquesta, en virtut del conveni de col·laboració vigent 
entre el Departament de Treball, l’Idescat i el Ministeri de Treball i Immigració 
d’aplicació en el territori de Catalunya.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: indicadors de la qualitat de vida laboral, condi-
cions laborals, grau de satisfacció i d’alienació en el treball, paràmetres de seguretat 
i d’organització del treball.

Organismes difusors: Departament de Treball
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009-2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010, 2n trimestre 2011
Cost directe estimat: 160.100 euros
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Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE CONDICIONS LABORALS I QUA-
LITAT DE VIDA EN EL TREBALL
Objectiu de l’activitat: coneixement de les condicions de treball, la qualitat de vida 
laboral i altres característiques dels llocs de treball relatius a la població ocupada 
de setze anys o més en els seus centres de treball.

ESTADÍSTICA  D’ELECCIONS SINDICALS

Codi: 07 05 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Treball
Organismes col·laboradors: Departament de Governació i Administracions 
Públiques

Ressenya de l’actuació: 
Les eleccions sindicals es poden dur a terme en centres de treball que tinguin 

sis o més treballadors. A cada centre on es realitzen, s’emplena una acta electoral 
que recull els resultats obtinguts. Una còpia de cada acta electoral es diposita en 
els Serveis territorials del Departament on les juntes territorials de seguiment la 
revisen abans de tractar-la informàticament. El Ministeri de la Presidència (Insti-
tut Nacional d’Administració Pública) (INAP) facilita les dades corresponents als 
funcionaris de l’Estat. Es publiquen dades de representants elegits actius a 31 de 
desembre de cada any.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: activitat econòmica, representants elegits, sexe, 
àmbit territorial, tipus de centre de treball.

Organismes difusors: Departament de Treball
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: 10.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS 
Objectiu de l’activitat: conèixer el nombre i les característiques de les negoci-
acions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments 
patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients 
de regulació d’ocupació, de la sinistralitat laboral i d’altres aspectes associats a 
les relacions laborals.

ESTADÍSTICA  D’EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ

Codi: 07 05 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Treball
Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Immigració



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5562 – 8.2.2010 7555

Disposicions

Ressenya de l’actuació: 
Determinació del nombre de treballadors afectats per mesures de regulació 

d’ocupació a Catalunya i de les causes per les quals s’han presentat els expedients. 
La font bàsica d’informació és una itxa estadística que s’omple per a cada expedi-
ent de regulació d’ocupació presentat i resolt, en primera instància, per l’autoritat 
laboral competent. Aquestes dades són depurades i tractades informàticament. Es 
facilita informació per municipis a petició dels usuaris.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic basades en un acte administratiu
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: treballadors afectats, tipus d’expedients, efec-
tes, mesures adoptades, activitat econòmica, àmbit territorial, causa, sexe, forma 
d’acabament, òrgan resolució.

Organismes difusors: Departament de Treball
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 setmanes
Cost directe estimat: 15.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS
Objectiu de l’activitat: conèixer el nombre i les característiques de les negoci-
acions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments 
patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients 
de regulació d’ocupació, de la sinistralitat laboral i d’altres aspectes associats a 
les relacions laborals.

ESTADÍSTICA  DE VAGUES I TANCAMENTS PATRONALS

Codi: 07 05 03
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Treball
Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Immigració

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció d’informació sobre les vagues i tancaments patronals que es produeixen 

a Catalunya, tant si es té constància administrativa de la seva convocatòria com per 
una altra via. Per a cada vaga o tancament patronal es fa un seguiment telefònic per 
part de l’autoritat laboral competent. La unitat estadística bàsica és “vaga-provín-
cia-mes”; per a cada vaga s’emplenen tants qüestionaris com províncies afecti. Si 
la vaga té una durada superior a un mes, s’emplenen cada mes nous qüestionaris. 
Això permet fer agregacions tant territorials com temporals. Aquests qüestionaris 
es depuren i posteriorment se’n fa un tractament informàtic i estadístic.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: empresa i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: conflictes, jornades i hores perdudes, treballa-
dors participants, activitat econòmica, temps de durada, resultat, àmbit territorial 
i àmbit funcional de conflicte, motivació, forma d’acabament.
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Organismes difusors: Departament de Treball
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 setmanes
Cost directe estimat: 15.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS
Objectiu de l’activitat: conèixer el nombre i les característiques de les negoci-
acions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments 
patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients 
de regulació d’ocupació, de la sinistralitat laboral i d’altres aspectes associats a 
les relacions laborals.

ESTADÍSTICA  DE NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

Codi: 07 05 04
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Treball
Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Immigració

Ressenya de l’actuació: 
Tractament dels fulls estadístics que les meses negociadores presenten en fer 

la inscripció dels convenis en els registres de les autoritats laborals competents 
per tal d’obtenir informació estadística sobre la negociació col·lectiva per sectors 
territorials i funcionals.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic basades en un acte adminis-
tratiu
Informant inicial: altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadís-
tic

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: convenis, treballadors afectats, empreses afec-
tades, increment salarial, àmbit territorial, àmbit negociació, activitat econòmica, 
naturalesa de l’acord, òrgan registre, titularitat de l’empresa, temporalitat, existència 
o no de clàusula de revisió per garantia salarial, jornada anual.

Organismes difusors: Departament de Treball
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes
Cost directe estimat: 30.000 euros 

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS
Objectiu de l’activitat: conèixer el nombre i les característiques de les negoci-
acions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments 
patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients 
de regulació d’ocupació, de la sinistralitat laboral i d’altres aspectes associats a 
les relacions laborals.
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ESTADÍSTICA  DE CONCILIACIONS LABORALS COL·LECTIVES

Codi: 07 05 05
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Treball
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de la informació sobre les conciliacions col·lectives que tenen lloc en 

els Serveis Territorials del Departament. Aquests emplenen els fulls estadístics 
corresponents que són depurats i tractats informàticament.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic basades en un acte adminis-
tratiu
Informant inicial: persona física i empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: conciliacions col·lectives, empreses afectades, 
treballadors afectats, àmbit territorial, resultat de la conciliació.

Organismes difusors: Departament de Treball
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 5 setmanes
Cost directe estimat: 10.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS
Objectiu de l’activitat: conèixer el nombre i les característiques de les negoci-
acions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments 
patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients 
de regulació d’ocupació, de la sinistralitat laboral i d’altres aspectes associats a 
les relacions laborals.

ESTADÍSTICA  DE CONCILIACIONS LABORALS INDIVIDUALS

Codi: 07 05 06
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Treball
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció d’informació sobre les conciliacions individuals dutes a terme a Catalunya 

per motiu d’acomiadaments, sancions, reclamació de quantitats i altres motius. 
Les conciliacions individuals tenen lloc en les diferents unitats de conciliació que 
depenen del Departament, les quals emplenen els fulls estadístics corresponents 
que posteriorment es depuren i es tracten informàticament.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic basades en un acte adminis-
tratiu
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu
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Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: activitat econòmica, motiu, acabament, conci-
liacions individuals, acomiadaments efectius.

Organismes difusors: Departament de Treball
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 5 setmanes
Cost directe estimat: 15.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS
Objectiu de l’activitat: conèixer el nombre i les característiques de les negoci-
acions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments 
patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients 
de regulació d’ocupació, de la sinistralitat laboral i d’altres aspectes associats a 
les relacions laborals.

ESTADÍSTICA  DE SINISTRALITAT LABORAL

Codi: 07 05 07
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Treball
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
La informació estadística sobre els accidents de treball i malalties professionals 

s’obté dels comunicats que les mútues laborals presenten en els corresponents 
centres de seguretat i condicions de salut en el treball. Aquestes dades són depu-
rades i tabulades segons el tipus de sinistres i les circumstàncies en què aquests 
es produeixen.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic basades en un acte adminis-
tratiu
Informant inicial: altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: accidents de treball, malalties professionals, àmbit 
territorial, activitat econòmica, gravetat, sexe, tipus contracte, índex incidència.

Organismes difusors: Departament de Treball
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes
Cost directe estimat: 60.000 euros 

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS
Objectiu de l’activitat: conèixer el nombre i les característiques de les negoci-
acions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments 
patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients 
de regulació d’ocupació, de la sinistralitat laboral i d’altres aspectes associats a 
les relacions laborals.
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ESTADÍSTICA  DE LES EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL

Codi: 07 05 08
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Treball
Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Immigració

Ressenya de l’actuació: 
Determinar el nombre d’empreses de treball temporal registrades que operen a 

Catalunya, persones afectades i tipus de contractes fent una explotació estadística 
de la informació administrativa disponible del Registre d’empreses de treball 
temporal.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: empreses de treball temporal, treballadors ce-
dits, contractes de posada a disposició, tipus contractes, àmbit territorial, activitat 
econòmica de la empresa usuària, autoritat laboral competent en el registre.

Organismes difusors: Departament de Treball
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: 10.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS
Objectiu de l’activitat: conèixer el nombre i les característiques de les negoci-
acions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments 
patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients 
de regulació d’ocupació, de la sinistralitat laboral i d’altres aspectes associats a 
les relacions laborals.

INDICADORS DE COSTOS ECONÒMICS DE LA SINISTRALITAT 
LABORAL

Codi: 07 05 10
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Treball
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Obtenir una estimació dels costos econòmics anuals dels accidents de treball i 

les malalties professionals.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic basades en un acte adminis-
tratiu
Informant inicial: altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: categoria del cost, agent econòmic que el suporta, 
sexe, grup d’edat, gravetat, activitat econòmica, ocupació, tipus lesió.
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Organismes difusors: Departament de Treball
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2008 i 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 60.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS
Objectiu de l’activitat: conèixer el nombre i les característiques de les negoci-
acions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments 
patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients 
de regulació d’ocupació, de la sinistralitat laboral i d’altres aspectes associats a 
les relacions laborals.

ESTADÍSTICA  DELS DEMANDANTS D’OCUPACIÓ

Codi: 07 06 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Treball
Organismes col·laboradors: Servei Públic d’Ocupació Estatal

Ressenya de l’actuació: 
Tractament estadístic de les dades de caràcter administratiu disponibles per co-

nèixer el nombre de demandants d’ocupació, aturats o no, registrats a les Oicines 
del Servei d’Ocupació de la Generalitat i les seves característiques, en l’àmbit de 
Catalunya.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic basades en un acte adminis-
tratiu
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: àmbit territorial, ocupació preferent sol·licitada, 
sexe, edat, nivell acadèmic, activitat econòmica, durada de la demanda, demandants 
d’ocupació, aturats.

Organismes difusors: Departament de Treball
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 setmana
Cost directe estimat: 60.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA INTERMEDIACIÓ LABO-
RAL
Objectiu de l’activitat: conèixer el nombre i les característiques dels demandants 
d’ocupació, de les ofertes de treball gestionades, dels contractes de treball regis-
trats, i també altres característiques de la intermediació laboral.
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ESTADÍSTICA  DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL

Codi: 07 06 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Treball
Organismes col·laboradors: Servei Públic d’Ocupació Estatal

Ressenya de l’actuació: 
Quantiicar el nombre de contractes laborals registrats en els Serveis Públics 

d’Ocupació de l’Estat amb lloc de treball a Catalunya i la tipologia de contractes 
fent una explotació estadística de la informació administrativa disponible.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic basades en un acte adminis-
tratiu
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: àmbit territorial, activitat econòmica, ocupació, 
tipus de contracte, sexe, nivell acadèmic, durada contracte, etc.

Organismes difusors: Departament de Treball
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 setmana
Cost directe estimat: 60.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA INTERMEDIACIÓ LABORAL
Objectiu de l’activitat: conèixer el nombre i les característiques dels demandants 
d’ocupació, de les ofertes de treball gestionades, dels contractes de treball regis-
trats, i també altres característiques de la intermediació laboral.

ESTADÍSTICA  DE LES OFERTES DE TREBALL REGISTRADES

Codi: 07 06 03
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Treball
Organismes col·laboradors: Servei Públic d’Ocupació Estatal

Ressenya de l’actuació: 
Tractament estadístic de les dades de caràcter administratiu de les ofertes de 

llocs de treball a cobrir que l’empresa presenta, a i de conèixer el nombre i les 
característiques dels llocs de treball oferts gestionats per la xarxa d’intermediació 
del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: llocs de treball gestionats, àmbit territorial, 
ocupació, nivell professional, nivell acadèmic, activitat econòmica.

Organismes difusors: Departament de Treball
Mitjà principal de difusió: Internet
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Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 setmanes
Cost directe estimat: 60.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA INTERMEDIACIÓ LABO-
RAL
Objectiu de l’activitat: conèixer el nombre i les característiques dels demandants 
d’ocupació, de les ofertes de treball gestionades, dels contractes de treball regis-
trats, i també altres característiques de la intermediació laboral.

ESTADÍSTICA  DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL

Codi: 07 07 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Treball
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Recomptes del nombre de cursos impartits, dels alumnes formats en funció de 

les accions de formació ocupacional, de les especialitats dels cursos, dels col·lectius 
als quals van adreçats, etc. Aquestes dades s’obtenen dels expedients administratius 
de les subvencions concedides.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: establiment
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: alumnes, cursos, hores, nivells, especialitats, 
col·lectius, àmbit territorial, entitat col·laboradora.

Organismes difusors: Departament de Treball
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 60.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 
OCUPACIONAL
Objectiu de l’activitat: conèixer les accions de formació ocupacional, essencialment 
el nombre de cursos i d’alumnes.

ESTADÍSTICA  DE LES ESCOLES I CENTRES DE CAPACITACIÓ 
AGRÀRIA

Codi: 07 07 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural
Organismes col·laboradors: -
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Ressenya de l’actuació: 
Determinar el nombre i les característiques dels cursos considerats en el Programa 

de formació permanent adreçat al sector agrari, fent un tractament de la informació 
administrativa disponible.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre de cursos i alumnes

Organismes difusors: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 
OCUPACIONAL
Objectiu de l’activitat: conèixer les accions de formació ocupacional, essencialment 
el nombre de cursos i d’alumnes.

ESTADÍSTICA  D’INICIATIVES D’OCUPACIÓ (I+O)

Codi: 07 08 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Treball
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Tractament estadístic de la documentació administrativa disponible per tal de 

conèixer la incidència del Programa d’iniciatives d’ocupació que té per objecte 
promoure la generació d’ocupació en l’entorn local.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: projectes empresarials i empreses qualiicades 
d’iniciativa d’ocupació (I+O), subvencions, tipus de subvenció, import, llocs de 
treball estables generats, àmbit territorial, sexe.

Organismes difusors: Departament de Treball
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: 10.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL FOMENT DE L’OCUPACIÓ
Objectiu de l’activitat: conèixer, entre d’altres, el nombre i les característiques de 
les diverses polítiques actives que es programen.
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ESTADÍSTICA  DEL PROGRAMA DE CREACIÓ D’EMPRESES

Codi: 07 08 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Treball
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Tractament estadístic de la documentació administrativa disponible a i de conèixer 

el nombre i les característiques dels usuaris del programa Creació d’empreses i el 
nombre d’empreses creades i llocs de treball creats com a resultat de la gestió.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: empreses creades, llocs de treball creats, per-
sones informades, persones que inicien procés d’assessorament, sector econòmic, 
àmbit territorial, sexe, forma jurídica de l’empresa.

Organismes difusors: Departament de Treball
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre 2010
Cost directe estimat: 10.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL FOMENT DE L’OCUPACIÓ
Objectiu de l’activitat: conèixer, entre d’altres, el nombre i les característiques de 
les diverses polítiques actives que es programen.

ESTADÍSTICA  DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA

Codi: 07 08 03
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament de Treball
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Explotació estadística de la informació administrativa disponible per tal d’obtenir 

dades sobre les característiques de les persones beneiciàries i dels sectors d’activitat 
econòmica de les subvencions per a la promoció de l’ocupació autònoma.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: tipus de subvenció, nombre, import, àmbit 
territorial, sexe del beneiciari.

Organismes difusors: Departament de Treball
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2009
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Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: 10.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL FOMENT DE L’OCUPACIÓ
Objectiu de l’activitat: conèixer, entre d’altres, el nombre i les característiques de 
les diverses polítiques actives que es programen.

ESTADÍSTICA  DEL SUPORT A COOPERATIVES I SOCIETATS 
LABORALS

Codi: 07 08 04
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Treball
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Explotació estadística dels arxius administratius disponibles per determinar la 

incidència dels ajuts i subvencions que es destinen a cooperatives i societats laborals 
en la creació, manteniment i promoció dels llocs de treball.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: tipus subvenció, nombre, import, activitat 
econòmica, tipus d’entitat, àmbit territorial.

Organismes difusors: Departament de Treball
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: 10.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL FOMENT DE L’OCUPACIÓ
Objectiu de l’activitat: conèixer, entre d’altres, el nombre i les característiques de 
les diverses polítiques actives que es programen.

ESTADÍSTICA  DE SOCIETATS COOPERATIVES

Codi: 07 09 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Treball
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Explotació de dades bàsiques del Registre de Cooperatives del Departament de 

Treball.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu
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Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: tipus cooperativa, sector d’activitat econò-
mica

Organismes difusors: Departament de Treball
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 setmanes
Cost directe estimat: 6.000 euros 

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L’ECONOMIA COOPERATIVA I 
SOCIAL
Objectiu de l’activitat: explotació dels diferents registres administratius en les 
competències en matèria de cooperatives i societats laborals, per conèixer-ne, 
entre altres, el nombre i les característiques. Aquesta informació es pot completar 
amb operacions específiques d’enquesta directa per tal d’actualitzar els registres 
administratius i conèixer altres característiques rellevants de l’economia coope-
rativa i social a Catalunya.

ESTADÍSTICA  DE SOCIETATS LABORALS

Codi: 07 09 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Treball
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Explotació de dades bàsiques del Registre de Societats laborals Anònimes i 

Limitades del Departament de Treball.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: activitat econòmica, tipus de societat

Organismes difusors: Departament de Treball
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 setmanes
Cost directe estimat: 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L’ECONOMIA COOPERATIVA I 
SOCIAL
Objectiu de l’activitat: explotació dels diferents registres administratius en les 
competències en matèria de cooperatives i societats laborals, per conèixer-ne, 
entre altres, el nombre i les característiques. Aquesta informació es pot completar 
amb operacions específiques d’enquesta directa per tal d’actualitzar els registres 
administratius i conèixer altres característiques rellevants de l’economia coope-
rativa i social a Catalunya.
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ESTADÍSTICA  DE L’OCUPACIÓ ASSALARIADA I AUTÒNOMA

Codi: 07 10 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Treball
Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Immigració

Ressenya de l’actuació: 
El Ministeri de Treball i Immigració tramet, periòdicament, al Departament 

informació dels comptes de cotització del règim general de la Seguretat Social i 
dels treballadors autònoms. Es tracta d’obtenir les tabulacions oportunes respecte 
als treballadors assalariats i als treballadors autònoms.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: trimestral
Variables principals a investigar: treballadors assalariats, autònoms, activitat 
econòmica, àmbit territorial. 

Organismes difusors: Departament de Treball
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 setmanes
Cost directe estimat: 20.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L’OCUPACIÓ ASSALARIADA I 
AUTÒNOMA
Objectiu de l’activitat: explotació estadística dels comptes de cotització del règim 
general de la Seguretat Social i dels treballadors autònoms.

ESTADÍSTICA  DEL MERCAT DE TREBALL DEL MUNICIPI DE 
BARCELONA

Codi: 07 11 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona
Organismes col·laboradors: Departament de Treball, Institut Nacional de la 
Seguretat Social, Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció i elaboració de les estadístiques d’ocupació, atur registrat a les OTG de 

la ciutat de Barcelona, dades d’ailiació als règims general i especial d’autònoms de 
la Seguretat Social i estimació de la població activa, ocupada i aturada a la ciutat 
de Barcelona a través de l’Enquesta de població activa (EPA).

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia i dades d’origen 
administratiu
Informant inicial: persona física i empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial i transcripció 
de document administratiu

Periodicitat: trimestral
Variables principals a investigar: ocupats i aturats per sexe, edat, taxa d’atur.

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
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Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 5 setmanes
Cost directe estimat: 12.900 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL MERCAT DE TREBALL DEL 
MUNICIPI DE BARCELONA
Objectiu de l’activitat: obtenció i elaboració de les estadístiques, referides a la ciutat 
de Barcelona, d’ocupació, atur registrat a les OTG, dades d’afiliació als règims 
general i especial d’autònoms de la Seguretat Social i estimació de la població 
activa, ocupada i aturada a la ciutat per mitjà de l’enquesta de població activa.

ESTADÍSTICA  DEL MERCAT DE TREBALL DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT

Codi: 07 12 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Organismes col·laboradors: INEM

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de les estadístiques del moviment del mercat de treball a la ciutat de 

Cornellà de Llobregat.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: persona física i empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: atur, demandes d’ocupació, altes i baixes de 
demandes, ofertes de contractes, sexe, edat, sectors d’activitat, nivell de titulació.

Organismes difusors: Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Mitjà principal de difusió: document multicopiat
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL MERCAT DE TREBALL DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques del moviment del mercat de 
treball a la ciutat de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat).

ENQUESTA DE SALUT DE LA POBLACIÓ

Codi: 08 01 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: Institut d’Estadística de Catalunya

Ressenya de l’actuació: 
Realització d’una enquesta a una mostra representativa de persones residents a 

Catalunya no institucionalitzades per tal de conèixer l’estat de salut i la utilització 
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dels serveis sanitaris de la població catalana. L’any 2010 l’ESCA pren caràcter 
continu, la qual cosa suposa que el treball de camp i la recollida d’informació és 
ininterrompuda. Es preveuen tres onades quadrimestrals cada any, cadascuna 
d’aquestes onades permetrà obtenir indicadors representatius per al conjunt de 
Catalunya. L’acumulació de tres onades augmentarà la grandària mostral per donar 
resultats per regions sanitàries i l’acumulació de tres anys possibilitarà l’obtenció 
d’indicadors representatius per governs territorials de salut. L’elaboració de la base 
de dades i el tractament de cada onada es farà al llarg dels dos mesos immediata-
ment posteriors a la seva inalització, amb l’objectiu de difondre els resultats bàsics 
i sintètics dins d’aquest termini.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: quadrimestral
Variables principals a investigar: sociodemogràiques, estat de salut, hàbits en 
relació amb la salut, utilització de serveis sanitaris.

Organismes difusors: Departament de Salut
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: altres àmbits i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos
Cost directe estimat: 480.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SALUT DE LA POBLACIÓ
Objectiu de l’activitat: tenir coneixement d’aspectes fonamentals de l’estat de salut 
de la població no institucionalitzada i de la utilització dels serveis sanitaris.

ESTADÍSTICA  DE DISCAPACITAT, AUTONOMIA PERSONAL I 
SITUACIONS DE DEPENDÈNCIA

Codi: 08 01 03
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Aproitament estadístic i ampliació de resultats de l’Enquesta de discapacitat, 

autonomia personal i situacions de dependència que ha realitzat l’Institut Nacio-
nal d’Estadística a persones que resideixen en habitatges familiars i establiments 
col·lectius.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: decennal
Variables principals a investigar: discapacitats, limitacions, severitat, dependència 
i tipus de deiciència.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: 22.000 euros
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Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SALUT DE LA POBLACIÓ
Objectiu de l’activitat: tenir coneixement d’aspectes fonamentals de l’estat de salut 
de la població no institucionalitzada i de la utilització dels serveis sanitaris.

ESTADÍSTICA  DE CAUSES DE MORT

Codi: 08 02 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: Institut d’Estadística de Catalunya, Institut Nacional 
d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Selecció i codiicació de la causa bàsica de mort i altres variables expressades en la 

butlleta estadística de defunció. Posteriorment, aquesta informació és enregistrada, 
depurada i explotada. Anualment es fa l’anàlisi i difusió de resultats així com estudis 
de periodicitat no ixada. Les dades bàsiques de defunció es trameten a l’Institut 
d’Estadística de Catalunya per tal de fer l’estadística del moviment natural de la 
població i a l’Institut Nacional d’Estadística per fer l’estadística espanyola.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic basades en un acte adminis-
tratiu
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: edat, sexe, lloc de residència i de defunció, data 
i causa bàsica de la mort.

Organismes difusors: Departament de Salut
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal, Catalunya i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: 171.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT
Objectiu de l’activitat: explotació de la causa bàsica de mort i altres variables 
expressades en la butlleta estadística de defunció.

ESTADÍSTICA  DE MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA

Codi: 08 03 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Tractament i anàlisi de les butlletes de les malalties de declaració obligatòria 

tant pel que fa a les numèriques com a les individualitzades. Les primeres es reben 
setmanalment i constitueixen un resum numèric del nombre de casos per setmana 
i comarca de les malalties de declaració obligatòria. Les individualitzades propor-
cionen, a més, informació sobre les característiques del pacient.
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Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: establiment
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: per a les malalties de declaració numèriques: 
nombre de casos/setmana, centre declarant, setmana; per a les malalties de declaració 
individualitzades: nom, edat i sexe del pacient, tipus de malaltia, centre declarant, 
data d’inici dels símptomes, declaració per sospita o per conirmació.

Organismes difusors: Departament de Salut
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: 41.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE MALALTIES DE DECLARACIÓ 
OBLIGATÒRIA
Objectiu de l’activitat: tractament i anàlisi de les butlletes de les malalties de 
declaració obligatòria, tant de tipus numèric com de tipus individualitzat.

ESTADÍSTICA  DEL CONJUNT MÍNIM BÀSIC DE DADES D’ALTA 
HOSPITALÀRIA

Codi: 08 04 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
El Departament de Salut disposa d’un registre del conjunt mínim bàsic de dades 

d’alta hospitalària (CMBDAH) que es nodreix de la informació subministrada pels 
centres. Aquest registre recull informació de les altes de tots els hospitals de la 
Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP) i d’una part creixent dels altres 
hospitals d’aguts de Catalunya.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: establiment
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: edat, sexe, procedència, règim econòmic, 
diagnòstics, procediments.

Organismes difusors: Departament de Salut
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: 204.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL CONJUNT MÍNIM BÀSIC DE 
DADES D’ALTA HOSPITALÀRIA
Objectiu de l’activitat: explotació del registre del conjunt mínim bàsic de dades 
d’alta hospitalària, que es nodreix de la informació subministrada pels centres.
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ESTADÍSTICA  D’ESTABLIMENTS SANITARIS EN RÈGIM D’INTERNAT

Codi: 08 05 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: Ministeri de Sanitat i Consum

Ressenya de l’actuació: 
Gestionar l’elaboració de l’enquesta d’establiments sanitaris i sociosanitaris 

en règim d’internat per als centres hospitalaris de Catalunya amb la inalitat de 
facilitar-ne la informació estadística anual, per a la seva publicació i explotació 
sistemàtica.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: establiment
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: identiicació del centre, naturalesa jurídica, 
activitat assistencial, personal, dades econòmiques, dotació assistencial.

Organismes difusors: Departament de Salut
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre 2010
Cost directe estimat: 69.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’ESTABLIMENTS SANITARIS EN 
RÈGIM D’INTERNAT
Objectiu de l’activitat: conèixer dades d’activitats econòmiques i d’estructures 
dels hospitals d’aguts, crònics i psiquiàtrics de Catalunya.

ESTADÍSTICA  DE CENTRES I SERVEIS SANITARIS

Codi: 08 06 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Directori creat a partir del registre de centres, serveis i establiments sanitaris i 

sociosanitaris on s’inscriuen els centres que han obtingut prèviament l’autorització 
administrativa i també les modiicacions, trasllats i tancaments de centres i serveis 
objecte d’autorització.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: establiment
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: nom, adreça, dependència jurídica, tipus de 
centre, serveis autoritzats, equipaments, procediments, relació amb el Servei Català 
de la Salut, equipaments d’alta tecnologia i procediments especíics.

Organismes difusors: Departament de Salut
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
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Nivell de desagregació territorial: inframunicipal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata
Cost directe estimat: 20.700 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE CENTRES, SERVEIS I ENTITATS 
SANITÀRIES
Objectiu de l’activitat: explotació estadística a partir de registres i directoris de 
centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris per tenir un coneixement 
real de la situació d’aquest sector sanitari, i que ha de servir per donar suport a 
la planificació dels serveis futurs.

ESTADÍSTICA  D’ACTIVITAT DE LES ENTITATS D’ASSEGURANÇA 
LLIURE D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Codi: 08 06 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Realització d’una enquesta a les entitats d’assegurança lliure d’assistència sanitària 

per tal d’obtenir una informació estadística que pugui permetre un coneixement 
real de la situació sanitària d’aquest sector, i serveixi per recolzar la planiicació 
dels serveis sanitaris que gestionen.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre d’assegurats, dades demogràiques dels 
assegurats, activitat extrahospitalària i hospitalària de les entitats.

Organismes difusors: Departament de Salut
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 6.600 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE CENTRES, SERVEIS I ENTITATS 
SANITÀRIES
Objectiu de l’activitat: explotació estadística a partir de registres i directoris de 
centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris per tenir un coneixement 
real de la situació d’aquest sector sanitari, i que ha de servir per donar suport a 
la planificació dels serveis futurs.

ESTADÍSTICA  DE LA MORBIDITAT PEL VIH/ITS

Codi: 08 07 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: -
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Ressenya de l’actuació: 
Obtenció d’estadístiques bàsiques sobre els casos de sida i els casos d’infeccions 

de transmissió sexual amb declaració obligatòria mitjançant la recepció, tractament 
i anàlisis de les butlletes de notiicació individualitzada o numèrica corresponents; i 
sobre les noves infeccions pel VIH i altres malalties de transmissió sexual mitjançant 
les declaracions clíniques voluntàries i les notiicacions microbiològiques. Per als 
municipis de més de 20.000 habitants la informació és municipal, i en municipis 
inferiors el nivell de desagregació és la regió sanitària.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic basades en un acte administratiu 
i dades d’origen administratiu
Informant inicial: establiment i administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu i altres

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: per les declaracions individualitzades: edat 
i sexe del pacient, tipus de malaltia, regió sanitària, centre declarant, mortalitat, 
factors de risc de transmissió. Per les declaracions numèriques: tipus de malaltia, 
regió sanitària, centre declarant, setmana de declaració.

Organismes difusors: Departament de Salut
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport informàtic
Nivell de desagregació territorial: altres àmbits i municipal
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 146.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA SIDA I LA INFECCIÓ PEL 
VIH
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre els casos de 
malalts de sida i de l’evolució de la prevalença de la infecció pel VIH. I també 
aspectes microbiològics, clínics, de conducta i de prevenció relacionats amb la 
infecció i la malaltia.

ESTADÍSTICA  DEL MONITORATGE DE LES CONDUCTES, 
PREVALENÇA I INCIDÈNCIA SOBRE EL VIH/ITS

Codi: 08 07 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: Departament de Justícia, organitzacions no gover-
namentals

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de les estadístiques d’evolució de la prevalença de la infecció pel VIH/

ITS, i dels comportaments associats amb la seva transmissió en grups de població 
sentinella. Les dades són recollides mitjançant estudis de cribatge anònim no rela-
cionat, estudis transversals voluntaris i recollida d’informació sistemàtica anual.

Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens, dades d’una ope-
ració de camp pròpia i dades d’origen estadístic basades en un acte administratiu
Informant inicial: persona física, empresa, administracions públiques i altres 
organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial, transcripció de 
document administratiu, transcripció de document estadístic i altres
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Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: edat i sexe del pacient, tipus de malaltia, regió 
sanitària, factors socials i de risc de transmissió, dades de tractament, dades clíni-
ques, dades del notiicant.

Organismes difusors: Departament de Salut
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport informàtic
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 107.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA SIDA I LA INFECCIÓ PEL VIH
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre els casos de 
malalts de sida i de l’evolució de la prevalença de la infecció pel VIH. I també 
aspectes microbiològics, clínics, de conducta i de prevenció relacionats amb la 
infecció i la malaltia.

ESTADÍSTICA  DEL MONITORATGE CLÍNIC, DIAGNÒSTIC I 
TERAPÈUTIC DEL VIH I LES ITS

Codi: 08 07 03
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de les estadístiques de les proves diagnòstiques realitzades per la in-

fecció del VIH/ITS i dels tractaments prescrits, mitjançant la recepció, tractament i 
anàlisi de les butlletes de notiicació d’activitat diagnòstica dels laboratoris i estudis 
de seguiment clínic-epidemiològics per als tractaments.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic basades en un acte administratiu, 
dades d’origen administratiu i recopilació de dades 
Informant inicial: establiment 
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu i altres 

Periodicitat: anual 
Variables principals a investigar: edat i sexe del pacient, tipus de malaltia, estadi 
de la malaltia, factors socials i de risc de transmissió, dades de tractament, dades 
clíniques, dades de laboratori, dades del notiicant.

Organismes difusors: Departament de Salut
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport informàtic
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 175.400 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA SIDA I LA INFECCIÓ PEL 
VIH
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre els casos de 
malalts de sida i de l’evolució de la prevalença de la infecció pel VIH. I també 
aspectes microbiològics, clínics, de conducta i de prevenció relacionats amb la 
infecció i la malaltia.
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ESTADÍSTICA  DE LA SIDA I LA INFECCIÓ PEL VIH A BARCELONA

Codi: 08 07 04
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona
Organismes col·laboradors: Departament de Salut

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre els casos de malaltia de sida i de 

l’evolució de la prevalença de la infecció per l’HIV així com aspectes microbiològics, 
clínics, conductes i de prevenció relacionats.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: trimestral
Variables principals a investigar: nombre de morts de sida, distribució de grups 
de transmissió per districte, sexe i edat, evolució dels casos de sida.

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 setmanes
Cost directe estimat: 37.700 euros 

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA SIDA I LA INFECCIÓ PEL 
VIH
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre els casos de 
malalts de sida i de l’evolució de la prevalença de la infecció pel VIH. I també 
aspectes microbiològics, clínics, de conducta i de prevenció relacionats amb la 
infecció i la malaltia.

ESTADÍSTICA  DE LA REPRODUCCIÓ HUMANA ASSISTIDA

Codi: 08 08 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre les característiques de les usuàries 

de les tècniques de reproducció assistida a Catalunya, el seu nivell d’utilització i els 
resultats que s’obtenen amb les diverses tècniques emprades, a partir de la informació 
proporcionada pels centres sanitaris autoritzats per utilitzar aquestes tècniques.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: establiment
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial i observació 
directa

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: dades sociodemogràiques de les persones 
usuàries, característiques i resultats de les diverses tècniques.
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Organismes difusors: Departament de Salut
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: -
Referència temporal dels resultats: 2007
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: 83.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’ATENCIÓ SANITÀRIA A LES DO-
NES
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre alguns pro-
cessos sanitaris que afecten 
especíicament les dones.

ESTADÍSTICA  D’INTERRUPCIONS VOLUNTÀRIES D’EMBARÀS

Codi: 08 08 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: Ministeri de Sanitat i Consum

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre avortament legal a Catalunya a 

partir de la informació disponible de caràcter estadístic administratiu en el registre 
d’interrupcions voluntàries de l’embaràs.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic basades en un acte adminis-
tratiu
Informant inicial: persona física i establiment
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: dades sociodemogràiques, característiques 
de l’avortament.

Organismes difusors: Departament de Salut
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial, comarcal i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre 2010
Cost directe estimat: 60.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’ATENCIÓ SANITÀRIA A LES DO-
NES
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre alguns processos 
sanitaris que afecten específicament les dones.

ESTADÍSTIQUES DEL REGISTRE DE CÀNCER

Codi: 08 09 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: centres sanitaris de Catalunya, Fundació Lliga Inves-
tigació i Prevenció del Càncer (FUNCA), Institut Català d’Oncologia, Universitat 
Politècnica de Catalunya
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Ressenya de l’actuació: 
Recollida sistemàtica i contínua de la informació sobre els casos de càncer amb 

l’anàlisi de la incidència, mortalitat, supervivència i prevalença del càncer per 
conèixer la magnitud d’aquesta malaltia a Catalunya.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen estadís-
tic
Informant inicial: establiment i administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document adminis-
tratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: quinquennal
Variables principals a investigar: incidència, mortalitat, supervivència, preva-
lença, localització, sexe, edat.

Organismes difusors: Departament de Salut i Institut Català d’Oncologia
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal, provincial i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre 2010
Cost directe estimat: 180.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL CÀNCER
Objectiu de l’activitat: Anàlisis de la incidència, la supervivència i la prevalença 
del càncer a Catalunya.

ESTADÍSTICA  D’INCIDÈNCIA DEL CÀNCER DE LA DEMARCACIÓ DE 
TARRAGONA

Codi: 08 09 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Fundació Lliga Investigació i Prevenció del Càncer 
(FUNCA)
Organismes col·laboradors: Departament de Salut

Ressenya de l’actuació: 
Operació de recollida, selecció i tractament d’informació de múltiples fonts, 

seguit d’un tractament estadístic per tal d’obtenir dades sobre incidència de càncer 
i supervivència del càncer als cinc anys dels pacients diagnosticats a la demarcació 
de Tarragona.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen esta-
dístic
Informant inicial: establiment
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document adminis-
tratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: tipus de càncer segons la localització del tumor 
primari, edat i sexe.

Organismes difusors: Fundació Lliga Investigació i Prevenció del Càncer (FUN-
CA)
Mitjà principal de difusió: publicació impresa
Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2006-2007
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre 2010
Cost directe estimat: 179.000 euros
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Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL CÀNCER
Objectiu de l’activitat: anàlisis de la incidència, la supervivència i la prevalença 
del càncer a Catalunya.

ESTADÍSTICA  D’INCIDÈNCIA DEL CÀNCER A LA REGIÓ SANITÀRIA 
GIRONA

Codi: 08 09 03
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut Català d’Oncologia
Organismes col·laboradors: Departament de Salut, Fundació Lliga Investigació 
i Prevenció del Càncer (FUNCA)

Ressenya de l’actuació: 
Recollida sistemàtica i continuada de la informació sobre els casos de càncer a la 

Regió Sanitària a Girona. Anàlisi de la incidència, supervivència (observada i relativa) 
i prevalença del càncer segons el sexe, edat i localització tumoral (CIE 10).

Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen esta-
dístic
Informant inicial: establiment i administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document adminis-
tratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: data d’incidència, tipus, histologia i estadiatge 
de la neoplàsia maligna, sexe, edat, municipi de residència.

Organismes difusors: Institut Català d’Oncologia
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 1994-2007
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: 180.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL CÀNCER
Objectiu de l’activitat: anàlisis de la incidència, la supervivència i la prevalença 
del càncer a Catalunya.

ESTADÍSTICA  DE TRASPLANTAMENTS

Codi: 08 10 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Recollida de les dades de l’activitat i trasplantament d’òrgans dels hospitals de 

Catalunya i elaboració de les estadístiques bàsiques relacionades amb l’increment de 
l’activitat, la incidència a la població i l’evolució de les llistes d’espera. Càlcul de la 
taxa de trasplantament i comparació dels principals resultats obtinguts a Catalunya 
amb els resultats d’altres països.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen estadístic
Informant inicial: persona física i empresa
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Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial i transcripció 
de document administratiu

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: dades sociodemogràiques i clíniques dels 
pacients.

Organismes difusors: Departament de Salut
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre 2010
Cost directe estimat: 41.300 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’ACTIVITAT ASSISTENCIAL PER 
PROBLEMES DE SALUT ESPECÍFICS
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre prevalença, 
incidència i activitats sanitàries per problemes de salut específics.

ESTADÍSTICA  DE MALALTS RENALS

Codi: 08 10 03
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre la incidència, la prevalença i la 

mortalitat dels malalts amb insuiciència renal terminal tractada, així com la su-
pervivència del malalt i l’empelt i la mortalitat segons la modalitat del tractament 
substitutiu, la seva morbiditat i la distribució geogràica dels recursos i els malalts, 
a partir del tractament estadístic del Registre de malalts renals de Catalunya.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen esta-
dístic
Informant inicial: persona física i establiment
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: característiques sociodemogràiques dels malalts 
renals, diagnosi i malalties associades, tipus de tractament, rehabilitació, variables 
d’histocompatibilitat, causa de mort, dades dels donants d’òrgans.

Organismes difusors: Departament de Salut
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre 2010
Cost directe estimat: 57.600 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’ACTIVITAT ASSISTENCIAL PER 
PROBLEMES DE SALUT ESPECÍFICS
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre prevalença, 
incidència i activitats sanitàries per problemes de salut específics.
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ESTADÍSTICA  DEL REGISTRE DE DIABETIS TIPUS I

Codi: 08 10 04
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: Associació de Diabètics de Catalunya, Hospitals de 
la Xarxa Pública i Privada de Catalunya

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de les estadístiques bàsiques de la diabetis tipus I a Catalunya en la po-

blació catalana de 0 a 29 anys, fent un tractament estadístic de dades disponibles.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic basades en un acte administratiu 
i dades d’origen administratiu
Informant inicial: establiment
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: bimestral
Variables principals a investigar: dades clíniques relacionades amb la malaltia.

Organismes difusors: Departament de Salut
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata
Cost directe estimat: 58.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’ACTIVITAT ASSISTENCIAL PER 
PROBLEMES DE SALUT ESPECÍFICS
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre prevalença, 
incidència i activitats sanitàries per problemes de salut específics.

ESTADÍSTICA  DELS CENTRES INTEGRATS A LA XARXA D’ATENCIÓ 
A LES DROGODEPENDÈNCIES

Codi: 08 10 05
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Recull sistemàtic de dades sobre característiques dels centres integrats de la Xarxa 

d’Atenció a les Drogodependències, activitat assistencial que desenvolupen i carac-
terístiques de la població atesa mitjançant un sistema de notiicació amb recollida 
d’informació. Aquest conjunt d’indicadors dóna lloc al sistema d’informació sobre 
drogodependències que és gestionat pel Departament de Salut.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen estadístic
Informant inicial: establiment
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document adminis-
tratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: trimestral
Variables principals a investigar: localització del centre, dades econòmiques i 
de personal, activitat assistencial realitzada, dades sociodemogràiques i sanitàries 
relatives a les persones ateses.
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Organismes difusors: Departament de Salut
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: trimestres 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 setmanes
Cost directe estimat: 116.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’ACTIVITAT ASSISTENCIAL PER 
PROBLEMES DE SALUT ESPECÍFICS
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre prevalença, 
incidència i activitats sanitàries per problemes de salut específics.

ESTADÍSTICA  DE FARMÀCIA

Codi: 08 11 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de les estadístiques sobre els centres farmacèutics autoritzats a Catalunya 

(oicines de farmàcia, serveis de farmàcia hospitalària, farmacioles rurals i centres 
distribuïdors farmacèutics) a partir de l’explotació de les dades administratives 
disponibles.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: dades d’identiicació, tècnics responsables 
(titulars, substituts, adjunts, regents), expedients sancionadors, requeriments, 
trasllat de centres.

Organismes difusors: Departament de Salut
Mitjà principal de difusió: publicació impresa
Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 28.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE FARMÀCIA
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques sobre els centres farmacèutics 
autoritzats a Catalunya (oficines de farmàcia, serveis de farmàcia hospitalària, 
farmacioles rurals i centres distribuïdors farmacèutics).

ESTADÍSTICA  DEL CONTROL SANITARI D’AIGÜES

Codi: 08 12 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: -
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Ressenya de l’actuació: 
Els equips d’inspecció sanitària recullen periòdicament mostres d’aigua de sub-

ministrament públic de Catalunya. Aquestes mostres són analitzades i les dades 
resultants informatitzades.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: ubicació, data de presa de la mostra, resultat 
de l’anàlisi.

Organismes difusors: Departament de Salut
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL CONTROL SANITARI D’AIGÜES
Objectiu de l’activitat: coneixement de l’estat sanitari de l’aigua de subministrament 
públic i de les piscines de Catalunya.

ESTADÍSTICA  DE PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS

Codi: 08 13 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Economia i Finances
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Tractament estadístic de la informació disponible amb motiu de les trucades al 

“Telèfon del consumidor-012” per part dels usuaris del servei, explotant la infor-
mació disponible de caràcter administratiu.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: mensual 
Variables principals a investigar: residència, edat i sexe dels usuaris, classiicació 
de trucades per matèries, inalitat, hora i dia de la sol·licitud de serveis.

Organismes difusors: Departament d’Economia i Finances
Mitjà principal de difusió: publicació impresa
Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE PROTECCIÓ DELS CONSUMI-
DORS
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre consultes, 
reclamacions i protecció del consumidor.
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ESTADÍSTICA  DE CAUSES DE MORT DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Codi: 08 14 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona
Organismes col·laboradors: Departament de Salut, Institut d’Estadística de 
Catalunya, Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Elaboració de les estadístiques de mortalitat, a partir de la selecció i codiicació 

de variables expressades en la butlleta estadística de defunció. Aquestes dades 
són informatitzades, validades i tractades estadísticament, per tal de possibilitar 
l’anàlisi de les causes de mort de la població, l’esperança de vida i la mortalitat 
prematura.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic basades en un acte adminis-
tratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document esta-
dístic

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: Causes de mort: malalties

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: districte i municipal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre 2012
Cost directe estimat: 37.700 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT DEL MUNI-
CIPI DE BARCELONA
Objectiu de l’activitat: poder analitzar les causes de mort de la població, l’espe-
rança de vida i la mortalitat prematura.

ESTADÍSTICA  DE MORBIDITAT DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Codi: 08 15 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona
Organismes col·laboradors: Departament de Salut

Ressenya de l’actuació: 
Elaboració de les estadístiques de morbiditat, a partir dels impresos de notiicació 

de les malalties de declaració obligatòria numèriques i nominals.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: malalties de declaració obligatòria

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: districte i municipal



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5562 – 8.2.2010 7585

Disposicions

Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre 2012
Cost directe estimat: 37.700 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE MORBIDITAT DEL MUNICIPI 
DE BARCELONA
Objectiu de l’activitat: elaboració de les estadístiques de morbiditat.

ESTADÍSTICA  SOBRE LA TUBERCULOSI A BARCELONA

Codi: 08 15 02
Tipus d’estadística: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona
Organismes col·laboradors: Departament de Salut

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre els casos de tuberculosi de l’evolució 

de la prevalença de la infecció.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: -
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre de casos, incidència, sexe, edat, grups 
de risc...

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre 2010
Cost directe estimat: 37.700 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE MORBIDITAT DEL MUNICIPI 
DE BARCELONA
Objectiu de l’activitat: elaboració de les estadístiques de morbiditat.

INDICADORS DEL SISTEMA DE SALUT

Codi: 08 16 01
Tipus d’estadística: nova

Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Publicació dels primers resultats i validació del projecte tècnic i posterior elabo-

ració i manteniment d’un sistema d’indicadors que permeti, a partir d’informació 
d’origen estadístic i administratiu disponible en l’àmbit del Departament de Salut, fer 
un seguiment sobre aspectes que condicionen la salut de la població, així com la in-
cidència de diverses malalties, l’activitat hospitalària i d’altres recursos sanitaris.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu, recopilació de dades i 
dades d’origen estadístic
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
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Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: indicadors d’atenció primària, hospitalària i 
urgent; indicadors de control de l’estat de salut; indicadors de satisfacció i d’eficiència 
en l’atenció; indicadors de recursos professionals i d’infrastructures.

Organismes difusors: Departament de Salut
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial, Catalunya, comarcal i altres àm-
bits
Referència temporal dels resultats: anys diversos
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre 2010
Cost directe estimat: 80.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: INDICADORS DE SALUT
Objectiu de l’activitat: elaboració i manteniment d’un sistema d’indicadors que 
permeti fer un seguiment sobre aspectes que condicionen la salut de la població, 
així com la incidència de diverses malalties, l’activitat hospitalària i d’altres re-
cursos sanitaris.

SISTEMA D’INDICADORS LINGÜÍSTICS

Codi: 09 04 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament de la Vicepresidència
Organismes col·laboradors: Institut d’Estadística de Catalunya

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció d’un sistema d’indicadors lingüístics (SIL) que permeti fer un seguiment 

dels coneixements i usos lingüístics a Catalunya en diversos àmbits a partir de les 
dades provinents d’estadístiques oicials.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen esta-
dístic
Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document adminis-
tratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: variables sociolingüístiques sobre coneixement, 
ús i consum lingüístics.

Organismes difusors: Departament de la Vicepresidència
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: àmbits del pla territorial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2011
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: SISTEMA D’INDICADORS LINGÜÍSTICS
Objectiu de l’activitat: obtenció d’un sistema d’indicadors lingüístics que permeti 
fer un seguiment del coneixement, l’ús i la implantació de la llengua catalana.
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ESTADÍSTICA  DELS CENTRES, ALUMNES I PROFESSORS 
D’EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA

Codi: 09 05 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Educació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Creació d’un itxer amb les dades dels centres docents que imparteixen ense-

nyaments no universitaris, referides als mateixos centres, els alumnes i els profes-
sors.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic basades en un acte adminis-
tratiu
Informant inicial: establiment
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: centres, alumnes i professors.

Organismes difusors: Departament d’Educació
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: curs 2009-2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre 2010
Cost directe estimat: 100.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE CENTRES, ALUMNES I PROFES-
SORS D’EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA
Objectiu de l’activitat: creació i posterior explotació estadística d’un fitxer amb 
les dades dels centres docents que imparteixen ensenyaments no universitaris 
referides als mateixos centres, els alumnes i els professors.

ESTADÍSTICA  DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ 
EDUCATIVA

Codi: 09 06 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Educació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Quantiicació dels recursos humans de què disposa l’administració educativa a 

partir dels registres informàtics de personal.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic basades en un acte adminis-
tratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: cos administratiu, sexe, edat i altres.

Organismes difusors: Departament d’Educació
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
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Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL PERSONAL AL SERVEI DE 
L’ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA
Objectiu de l’activitat: quantificació dels recursos humans de què disposa l’ad-
ministració educativa.

SÈRIES ESTADÍSTIQUES EDUCATIVES

Codi: 09 07 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Educació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Sistematització i homogeneïtzació de les principals variables de l’estadística dels 

centres, alumnat i professorat, per tal de conèixer-ne l’evolució.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic basades en un acte adminis-
tratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: centres, alumnes i professors

Organismes difusors: Departament d’Educació
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre 2010
Cost directe estimat: 7.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: SÈRIES ESTADÍSTIQUES EDUCATIVES
Objectiu de l’activitat: sistematització i homogeneïtzació de les variables princi-
pals de l’estadística de l’educació infantil i primària, l’estadística de l’educació 
secundària i l’estadística de l’educació especial, per conèixer-ne l’evolució.

INDICADORS ESTADÍSTICS DE L’ENSENYAMENT

Codi: 09 08 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament d’Educació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Utilitzant dades de diverses fonts del Departament, es crea un seguit d’indicadors 

que donen una visió de conjunt de la situació del sistema educatiu.

Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
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Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: centre, alumnes, professors, despesa i altres.

Organismes difusors: Departament d’Educació
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: curs 2009-2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 7.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: INDICADORS ESTADÍSTICS DE L’ENSENYA-
MENT
Objectiu de l’activitat: obtenció d’un sistema d’indicadors que donin una visió de 
conjunt de la situació del sistema educatiu.

ESTADÍSTICA  DE L’ENSENYAMENT UNIVERSITARI

Codi: 09 09 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
Organismes col·laboradors: universitats catalanes

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de les estadístiques bàsiques dels centres integrats i adscrits de les 

universitats catalanes.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document esta-
dístic

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: tipologia i relació d’estudis, alumnes titulats, 
professorat, PAS, rendiment acadèmic i assignació de recursos docents, costos, 
pressupostos, recerca i inserció laboral.

Organismes difusors: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: curs 2008-2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: 120.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L’ENSENYAMENT UNIVERSI-
TARI
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques dels centres integrats 
i adscrits de les universitats catalanes.

ESTADÍSTICA  DE BIBLIOTEQUES

Codi: 09 12 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 
Institut Nacional d’Estadística
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Ressenya de l’actuació: 
Realització de les tasques prèvies a l’elaboració d’una enquesta que recull infor-

mació sobre les característiques de les biblioteques segons estructura, funcionament, 
equipament, personal, serveis i despeses.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: establiment
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: biennal
Variables principals a investigar: estructura, funcionament, equipament, perso-
nal, serveis i despeses.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2011
Cost directe estimat: 15.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE BIBLIOTEQUES
Objectiu de l’activitat: coneixement de les característiques bàsiques de l’estructura, 
l’equipament, l’activitat i el personal de la xarxa de biblioteques de Catalunya.

ESTADÍSTICA  D’ARXIUS

Codi: 09 13 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Tramesa d’un qüestionari als arxius per tal de conèixer el nombre, l’activitat i altres 

característiques pròpies del sector a Catalunya, a partir del qual fer una explotació 
de les dades obtingudes. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal 
de fer-ne el tractament estadístic.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: biennal
Variables principals a investigar: nombre, tipologia, activitat, personal i pres-
supost.

Organismes difusors: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 26.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’ARXIUS
Objectiu de l’activitat: coneixement de les dades de l’activitat, el personal i el 
pressupost dels arxius a Catalunya.
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ESTADÍSTICA  DEL LLIBRE

Codi: 09 14 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de l’estadística del sector del llibre a partir de fonts d’informació exter-

nes al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Aquesta informació és 
validada i informatitzada per tal de fer-ne les tabulacions corresponents.

Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: empresa i administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document adminis-
tratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre d’empreses i producció editorial a 
Catalunya registrades a l’Agència espanyola de l’ISBN. Nombre d’empreses, pro-
ducció editorial, valor de la producció i treballadors d’acord amb els Gremis de 
Catalunya.

Organismes difusors: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 7.900 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL LLIBRE
Objectiu de l’activitat: coneixement de les dades relatives a l’activitat, el personal 
i el pressupost del sector del llibre.

ESTADÍSTICA  DE MUSEUS I COL·LECCIONS

Codi: 09 15 01
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de l’estadística sobre museus i col·leccions a partir de la informació 

de caràcter administratiu disponible en el Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el 
tractament estadístic.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre, tipologia i activitat

Organismes difusors: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
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Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 22.900 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE MUSEUS
Objectiu de l’activitat: coneixement de les dades relatives a l’activitat, el personal 
i el pressupost del sector.

ESTADÍSTICA  DE CINEMA

Codi: 09 16 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de l’estadística de cinema, sector exhibició, a partir de la informació 

de caràcter administratiu disponible en el Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el 
tractament estadístic.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre i aforament de les sales de cinema, 
llengua i nacionalitat de la pel·lícula, espectadors i recaptació.

Organismes difusors: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 7.900 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE CINEMA
Objectiu de l’activitat: coneixement de les dades relatives a l’activitat, el personal i 
el pressupost del sector de la producció, la distribució i l’exhibició cinematogràfica 
a Catalunya.

ESTADÍSTICA  DE TEATRE I ARTS ESCÈNIQUES

Codi: 09 17 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Tramesa d’un qüestionari a les sales i companyies per tal de conèixer el nombre, 

l’activitat i altres característiques pròpies de les arts escèniques a Catalunya, a partir 
del qual fer una explotació de les dades obtingudes. Aquesta informació és validada 
i informatitzada per tal de fer les tabulacions corresponents.
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Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre i tipologia de les sales i companyies 
d’arts escèniques, característiques dels espectacles produïts o exhibits, ingressos, 
despeses i treballadors de les sales i les companyies.

Organismes difusors: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 66.900 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE TEATRE
Objectiu de l’activitat: coneixement de les dades relatives a l’activitat, el personal 
i el pressupost de les sales i companyies de teatre a Catalunya.

ESTADÍSTICA  DE MÚSICA

Codi: 09 18 01
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de les dades més rellevants sobre el sector de la música a Catalunya a 

partir del tractament estadístic de dades administratives i estadístiques proporci-
onades per agents principals del sector.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen estadístic
Informant inicial: altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document adminis-
tratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: triennal
Variables principals a investigar: nombre, activitat, personal i pressupost.

Organismes difusors: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Mitjà principal de difusió: -
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 20.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE MÚSICA
Objectiu de l’activitat: coneixement de les dades relatives a l’activitat, el personal 
i el pressupost del sector.

ESTADÍSTICA  DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ARQUELOLÒGIC

Codi: 09 19 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Organismes col·laboradors: -
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Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de l’estadística del patrimoni arquitectònic i arqueològic, a partir de 

la informació de caràcter administratiu disponible en el Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal 
de fer-ne les tabulacions corresponents.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre, tipologia i període històric.

Organismes difusors: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 7.900 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 
I ARQUEOLÒGIC
Objectiu de l’activitat: coneixement de les dades relatives a l’activitat, el personal 
i el pressupost del patrimoni immoble i moble de Catalunya.

ESTADÍSTICA  D’ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES

Codi: 09 20 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Tramesa d’un qüestionari a les galeries d’art a Catalunya per tal de conèixer l’ac-

tivitat, el personal i el pressupost d’aquest sector. Aquesta informació és validada 
i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: triennal
Variables principals a investigar: nombre, tipologia, activitat, personal i pres-
supost

Organismes difusors: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 30.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES
Objectiu de l’activitat: coneixement de les dades relatives a l’activitat, el personal 
i el pressupost del sector.
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ESTADÍSTICA  DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Codi: 09 21 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Deinir el marc conceptual i estadístic del sector de la comunicació: premsa, 

televisió, ràdio i publicitat, relacions públiques i altres serveis relacionats, i obtenir 
l’estadística de premsa a partir de fonts d’informació externes al Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació. Aquesta informació és validada i informatitzada 
per tal de fer-ne les tabulacions corresponents.

Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document esta-
dístic

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre de títols, tipus, periodicitat, difusió i 
llengua. Nombre de periodistes i altres professionals.

Organismes difusors: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 17.900 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS MITJANS DE COMUNICA-
CIÓ
Objectiu de l’activitat: coneixement de les dades relatives a l’activitat, el personal 
i el pressupost del sector.

ESTADÍSTICA  DE L’ENSENYAMENT I LA FORMACIÓ EN CULTURA

Codi: 09 22 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Recopilació, sistematització i explotació de les dades estadístiques i administra-

tives disponibles sobre ensenyament i formació en cultura.

Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre de centres, nombre d’alumnes i nombre 
de professors.

Organismes difusors: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
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Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 10.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L’ENSENYAMENT I LA FORMA-
CIÓ EN CULTURA
Objectiu de l’activitat: coneixement de les dades relatives a l’activitat, el personal 
i el pressupost dels centres d’ensenyament i formació en cultura.

SÈRIES HISTÒRIQUES DE LA CULTURA

Codi: 09 23 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
SIstematització en forma de sèries d’informació estadística disponible per a 

cadascun dels diferents àmbits de la cultura.

Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic 

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre, tipus, treballadors, inançament, 
activitats i usuaris/assistents.

Organismes difusors: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Mitjà principal de difusió: publicació impresa
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: anys diversos
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 10.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: SÈRIES HISTÒRIQUES DE LA CULTURA
Objectiu de l’activitat: coneixement de les fonts d’informació, les variables bàsiques 
i les dades culturals de Catalunya.

ESTADÍSTICA  D’EQUIPAMENTS CULTURALS

Codi: 09 24 01
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de l’estadística a partir de la informació de caràcter administratiu dis-

ponible al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Aquesta informació 
és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu
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Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nom, tipus, adreça, municipi i codis UTM

Organismes difusors: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 10.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’EQUIPAMENTS CULTURALS
Objectiu de l’activitat: coneixement del nombre i la localització dels equipaments 
culturals a Catalunya.

ESTADÍSTICA  DEL JOC

Codi: 09 27 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de dades bàsiques del joc privat a Catalunya provinents de les activitats 

d’intervenció administrativa de la Generalitat sobre el mercat del joc.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: persona física, empresa, establiment i administracions públi-
ques
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: dades bàsiques sobre màquines recreatives i 
d’atzar, bingos, casinos, salons de joc, rifes, quines, tómboles i combinacions ale-
atòries. També s’obtenen dades sobre els documents professionals necessaris per 
treballar en bingos i casinos, sobre les prohibicions d’accedir a establiments de joc, 
i sobre els expedients informatius i sancionadors en matèria de joc.

Organismes difusors: Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Parti-
cipació
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre 2011
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL JOC
Objectiu de l’activitat: obtenció de les dades bàsiques del joc a Catalunya.

INDICADORS SOCIALS TERRITORIALS

Codi: 10 01 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -
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Ressenya de l’actuació: 
Disposar d’un sistema d’indicadors socials, que permeti conèixer les caracterís-

tiques bàsiques de la situació social de Catalunya, fent una desagregació segons 
la divisió territorial vigent i ins a municipis de més de 45.000 habitants, així com 
seguir-ne l’evolució temporal, fent una recopilació i tractament estadístic de dades 
disponibles.

Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: persona física i establiment 
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: grups socials, salut, educació, treball, renda, 
habitatge, llengua, cultura, participació, benestar social.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: anys diversos
Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata
Cost directe estimat: 44.700 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: INFORMES SOCIALS
Objectiu de l’activitat: descripció i anàlisi de la situació social de la població 
catalana i dels principals grups sociodemogràfics.

INDICADORS DE CAPITAL SOCIAL

Codi: 10 01 02
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació
Organismes col·laboradors: Institut d’Estadística de Catalunya

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció d’un sistema d’indicadors sobre el capital social que permeti fer un 

seguiment sobre les seves principals dimensions a partir de bases de dades existents 
en el sistema estadístic català.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document esta-
dístic

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: implicació en associacions, activitats de volun-
tariat, contactes socials, xarxes i suport, coniança, participació cívica.

Organismes difusors: Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Parti-
cipació
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: anys diversos
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre 2010
Cost directe estimat: 11.400 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: INDICADORS SOCIALS
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Objectiu de l’activitat: obtenció d’un sistema d’indicadors socials que permeti 
conèixer les característiques bàsiques de la situació social de Catalunya i seguir-ne 
l’evolució temporal, i també una aproximació a la quantificació del capital social 
i altres temàtiques afins.

ENQUESTA SOCIAL 2008: LLARS I MEDI AMBIENT

Codi: 10 01 05
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Basc d’Estadística, Institut d’Estadística 
d’Andalusia, Institut d’Estadística de Navarra, Institut Gallec d’Estadística, Institut 
Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Explotació estadística de l’enquesta social 2008: llars i medi ambient amb l’ob-

jectiu d’obtenir índexs sintètics sobre el nivell de sensibilització mediambiental de 
les llars catalanes.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: altres
Variables principals a investigar: aigua, energia, residus, equipaments i ús de 
l’habitatge, sorolls i males olors, transport i mobilitat i estils de vida i pautes de 
consum.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre 2010
Cost directe estimat: 28.400 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: INDICADORS SOCIALS
Objectiu de l’activitat: obtenció d’un sistema d’indicadors socials que permeti 
conèixer les característiques bàsiques de la situació social de Catalunya i seguir-ne 
l’evolució temporal, i també una aproximació a la quantificació del capital social 
i altres temàtiques afins.

ÍNDEX DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ

Codi: 10 02 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Conèixer el nivell de desenvolupament humà de Catalunya, mitjançant l’aplicació 

de la metodologia dels diversos indicadors que elabora el Programa de les Nacions 
Unides per al Desenvolupament (PNUD), amb especial èmfasi en l’actualització i 
la construcció de nous indicadors.

Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
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Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: índex de desenvolupament humà, índex de 
desenvolupament en relació amb el gènere i d’altres indicadors.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ÍNDEX DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Objectiu de l’activitat: coneixement del nivell de desenvolupament humà de 
Catalunya.

SISTEMA D’INDICADORS SOBRE LA JOVENTUT

Codi: 10 05 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament d’Acció Social i Ciutadania
Organismes col·laboradors: Institut d’Estadística de Catalunya

Ressenya de l’actuació: 
Establir un sistema d’indicadors que permetin visibilitzar la situació social de la 

joventut especialment pel que fa a aspectes de desigualtat, diferència i integració.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen esta-
dístic
Informant inicial: altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document adminis-
tratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: multitemàtiques

Organismes difusors: Departament d’Acció Social i Ciutadania
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: anys diversos
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: SISTEMA D’INDICADORS SOBRE LA JOVENTUT
Objectiu de l’activitat: estructuració d’un sistema d’informació basat en indicadors 
que permetin visibilitzar la situació social de la joventut.

INFORME SOCIAL SOBRE ELS HOMES I LES DONES

Codi: 10 06 01
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Departament d’Acció Social i Ciutadania

Ressenya de l’actuació: 
Difusió de la informació compilada, amb l’objectiu de descriure i fer una primera 

anàlisi de la situació social de la població catalana considerada transversalment per 
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sexe, mitjançant la presentació de la informació tabulada i graicada de resultats 
estadístics disponibles dins el sistema d’estadística oicial.

Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: persona física i establiment
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: situació social dels homes i les dones de 
Catalunya.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: anys diversos
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre 2010
Cost directe estimat: 15.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: INFORME SOCIAL DE LES DONES
Objectiu de l’activitat: sistematització de la informació estadística per permetre una 
anàlisi descriptiva i comprensiva de la situació social de les dones a Catalunya.

ESTADÍSTICA  DE RESIDUS INDUSTRIALS DECLARATS

Codi: 11 01 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: empreses generadores de residus

Ressenya de l’actuació: 
Estimació de la producció i tipologia dels residus industrials declarats de les 

activitats econòmiques que en generen, segons les declaracions de les empreses i 
els indicadors econòmics indirectes.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: tonatge generat, tipus de residus, nombre d’es-
tabliments declarants, tipus d’indústria, tipus de tractament.

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RESIDUS MUNICIPALS I IN-
DUSTRIALS
Objectiu de l’activitat: coneixement de les dades municipals de generació de 
residus urbans i els sistemes de tractament utilitzats, i també de la generació i el 
tractament de residus industrials declarats.
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ESTADÍSTICA  DE RESIDUS MUNICIPALS

Codi: 11 01 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: consorcis, ens locals, entitats explotadores de plantes 
de tractament de residus

Ressenya de l’actuació: 
Conèixer l’evolució de la generació dels volums de residus municipals, de la seva 

recollida selectiva i del grau de compliment dels programes de residus.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa i transcripció de 
document administratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: tones recollides, tipus de tractament, tipus de 
residus municipals (comercial o domèstic), destinació dels residus

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RESIDUS MUNICIPALS I IN-
DUSTRIALS
Objectiu de l’activitat: coneixement de les dades municipals de generació de 
residus urbans i els sistemes de tractament utilitzats, i també de la generació i el 
tractament de residus industrials declarats.

ESTADÍSTICA  DE GESTORS DE RESIDUS INDUSTRIALS I DE LA 
CONSTRUCCIÓ

Codi: 11 01 03
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: empreses gestores dels residus

Ressenya de l’actuació: 
Avaluar la gestió anual dels residus industrials i de la construcció a Catalunya 

i conèixer el seu tractament, a partir de l’explotació de les dades de les empreses 
gestores de residus.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa i transcripció de 
document administratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: Tonatge generat i tipus de residus

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal i Catalunya
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Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RESIDUS MUNICIPALS I IN-
DUSTRIALS
Objectiu de l’activitat: coneixement de les dades municipals de generació de 
residus urbans i els sistemes de tractament utilitzats, i també de la generació i el 
tractament de residus industrials declarats.

ESTADÍSTICA  DE TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS URBANES

Codi: 11 02 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Determinació del nombre de depuradores públiques d’aigües residuals urbanes 

i capacitat de tractament per tipologies.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre de depuradores per tipologies, nom-
bre depuradores conforme a la Directiva 91/271/CEE, capacitat de tractament en 
m³/dia i en habitants equivalents, rendiment mitjà global d’eliminació de matèries 
en suspensió, rendiment mitjà global d’eliminació de dbo5.

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE TRACTAMENT D’AIGÜES RESI-
DUALS URBANES
Objectiu de l’activitat: coneixement de l’evolució de la capacitat de les plantes de trac-
tament d’aigües residuals i dels paràmetres de tractament i producció de biosòlids.

SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL I ETIQUETATGE ECOLÒGIC

Codi: 11 03 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Evolució de les empreses que estan adherides als sistemes de d’ecogestió i ecoau-

ditoria de la UE (EMAS o ISO 14001) i de les empreses que incorporen en la seva 
activitat ecoproductes o ecoserveis.
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Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: persona física i empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre d’empreses, activitat, localització, tipus 
de producte i servei, distribució per sectors.

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal i comarcal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE GESTIÓ AMBIENTAL
Objectiu de l’activitat: coneixement de les declaracions d’impacte ambiental 
emeses pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, el nombre d’autoritzacions 
i llicències ambientals, l’evolució dels centres registrats en els sistemes d’ecogestió 
i ecoauditoria de la Unió Europea i etiquetatge ecològic tant de productes com de 
serveis, atorgats per la Generalitat de Catalunya.

ESTADÍSTICA  DE SUPERFÍCIES I D’ESPAIS NATURALS PROTEGITS

Codi: 11 03 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre espais naturals protegits pel Pla 

d’espais d’interès natural, així com el seu estat de desplegament pel que fa a la 
delimitació deinitiva dels espais, a partir d’informació de caràcter administratiu 
disponible.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre d’espais per als quals s’ha fet la deli-
mitació deinitiva, superfície delimitada, percentatge respecte a la superfície total 
del PEIN.

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: document multicopiat i publicació impresa
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE GESTIÓ AMBIENTAL
Objectiu de l’activitat: coneixement de les declaracions d’impacte ambiental 
emeses pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, el nombre d’autoritzacions 
i llicències ambientals, l’evolució dels centres registrats en els sistemes d’ecogestió 
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i ecoauditoria de la Unió Europea i etiquetatge ecològic tant de productes com de 
serveis, atorgats per la Generalitat de Catalunya.

ESTADÍSTICA  DE DECLARACIONS D’IMPACTE AMBIENTAL

Codi: 11 03 03
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: Comissió Central d’Indústries i Activitats Classiicades, 
Ponència Ambiental

Ressenya de l’actuació: 
Elaboració de les estadístiques bàsiques sobre declaracions d’impacte ambien-

tal emeses pel Departament de Medi Ambient i Habitatge a partir del tractament 
estadístic d’informació de caràcter administratiu disponible.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre de declaracions, localització, tipus

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: document multicopiat
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE GESTIÓ AMBIENTAL
Objectiu de l’activitat: coneixement de les declaracions d’impacte ambiental 
emeses pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, el nombre d’autoritzacions 
i llicències ambientals, l’evolució dels centres registrats en els sistemes d’ecogestió 
i ecoauditoria de la Unió Europea i etiquetatge ecològic tant de productes com de 
serveis, atorgats per la Generalitat de Catalunya.

ESTADÍSTICA  DE QUALITAT DE L’AIRE

Codi: 11 04 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya

Ressenya de l’actuació: 
Explotació de les dades proporcionades per la Xarxa de Vigilància i Previsió de 

la Contaminació Atmosfèrica i de les trameses per les empreses i administracions 
amb centres d’anàlisi.

Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: altres
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Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: proporció de monòxid de carboni, diòxid de 
sofre, diòxid de nitrogen, partícules en suspensió (totals i PH10), plom, ozó, clor, 
clorur d’hidrogen, benzè i sulfur d’hidrogen.

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA QUALITAT AMBIENTAL DE 
L’AIRE
Objectiu de l’activitat: explotació de les dades estadístiques de la qualitat de l’aire 
a Catalunya.

ÍNDEX DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

Codi: 11 04 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de l’Índex català de qualitat de l’aire, l’ICQA, per tal de disposar d’un 

indicador quantitatiu i qualitatiu que permeti fer un seguiment de la qualitat de 
l’aire a Catalunya.

Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: altres

Periodicitat: setmanal
Variables principals a investigar: qualitat de l’aire

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA QUALITAT AMBIENTAL DE 
L’AIRE
Objectiu de l’activitat: explotació de les dades estadístiques de la qualitat de l’aire 
a Catalunya.

INDICADORS DE LA QUALITAT SANITÀRIA DE LES AIGÜES DE BANY 
A LA TEMPORADA D’ESTIU

Codi: 11 05 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: Fundació Ciència i Salut, universitats
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Ressenya de l’actuació: 
Elaboració d’uns indicadors a partir d’anàlisis periòdiques de mostres d’aigua 

per tal de conèixer els principals elements que pol·lueixen i el nivell bacteriològic 
de les platges al llarg de la temporada d’estiu.

Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: altres

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: concentracions de coliformes totals, coliformes 
fecals i estreptococs fecals

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal, provincial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: INDICADORS DE QUALITAT AMBIENTAL DE LES 
AIGÜES LITORALS I DE BANY
Objectiu de l’activitat: coneixement de la qualitat de l’aigua litoral a Catalunya i 
de l’estat de les aigües de bany a la temporada d’estiu.

ESTADÍSTICA  D’ACTIVITATS EXTRACTIVES

Codi: 11 06 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre mineria a cel obert obtingudes a 

partir del tractament estadístic de la informació de caràcter administratiu disponible 
al Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre d’explotacions, tipus, localització, 
permisos d’investigació

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: document multicopiat
Nivell de desagregació territorial: municipal i comarcal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’ACTIVITATS EXTRACTIVES
Objectiu de l’activitat: coneixement del nombre, la localització i la superfície 
de les activitats extractives que hi ha a Catalunya, segons els tipus de material 
principals.
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ESTADÍSTICA  DE LES SUPERFÍCIES I PRODUCCIONS FORESTALS

Codi: 11 07 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural

Ressenya de l’actuació: 
Explotació de la informació continguda en les autoritzacions de tala de fusta que 

gestiona la Direcció General de Medi Natural del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge per tal de seguir l’evolució de les produccions forestals. La mateixa 
Direcció General fa un seguiment estadístic de la superfície afectada pels incendis 
forestals.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: produccions forestals, m³ de fusta per espècie, 
llenya per grups d’espècies, estimació dels fluxos de fusta amb la Unió Europea, 
incendis forestals.

Organismes difusors: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i 
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: publicació impresa
Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE GESTIÓ FORESTAL
Objectiu de l’activitat: explotació de la informació continguda en les dades relatives 
a l’evolució de les superfícies de les masses forestals i del territori forestal ordenat 
de Catalunya que gestiona el Departament de Medi Ambient i Habitatge i obtenció 
de les estadístiques bàsiques dels espais naturals protegits, i també llur estat de 
desplegament, de nivell de protecció i de llocs d’interès comunitari.

ESTADÍSTICA  DE ROMPUDES FORESTALS

Codi: 11 07 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Explotació de la informació respecte la transformació d’usos del territori dintre 

del sòl no urbanitzable que passen de forestal a agrícola.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu
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Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre d’expedients, hectàrees rompudes 
(territori que passa d’ús forestal a ús agrícola)

Organismes difusors: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i 
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: publicació impresa
Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE GESTIÓ FORESTAL
Objectiu de l’activitat: explotació de la informació continguda en les dades relatives 
a l’evolució de les superfícies de les masses forestals i del territori forestal ordenat 
de Catalunya que gestiona el Departament de Medi Ambient i Habitatge i obtenció 
de les estadístiques bàsiques dels espais naturals protegits, i també llur estat de 
desplegament, de nivell de protecció i de llocs d’interès comunitari.

ESTADÍSTICA  DE LES ESPÈCIES AMENAÇADES

Codi: 11 08 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Institut 
Català d’Ornitologia, organitzacions no governamentals, universitats

Ressenya de l’actuació: 
Seguiment de l’evolució de les espècies en declivi o protegides mencionades 

en els annexos de les directives d’hàbitats i aus i en la llista vermella de la Unió 
Europea.

Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens i dades d’una 
operació de camp pròpia
Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: Nombre d’exemplars, distribució, evolució, 
productivitat, èxit reproductor

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: Internet i suport informàtic
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES ESPÈCIES AMENAÇADES
Objectiu de l’activitat: coneixement del nombre i l’evolució de les espècies prote-
gides i en perill d’extinció.
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ESTADÍSTICA  DE DADES METEOROLÒGIQUES

Codi: 11 09 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Anàlisi dels fenòmens meteorològics i les dades meteorològiques bàsiques 

obtingudes a partir de les observacions de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques 
Automàtiques del Servei de Meteorologia de Catalunya.

Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: temperatura, precipitacions, humitat, velocitat 
del vent, irradiació solar

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal i comarcal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE CLIMATOLOGIA
Objectiu de l’activitat: obtenció d’una informació integrada de les dades meteo-
rològiques de Catalunya.

ESTADÍSTICA  HIDROGRÀFICA

Codi: 11 10 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Recollida i tractament de totes les dades referents a la hidrograia de les conques 

intracomunitàries i intercomunitàries de Catalunya. Per a les conques intracomu-
nitàries es disposa del Pla hidrològic.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: empresa i administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: conques hidrogràiques, superfície, nivells i 
cabals dels rius; aqüífers subterranis: descripció, evolució de nivells, nombre i lo-
calitat dels punts de mesura; embassaments: tipologia, evolució de nivells i volum, 
disponibles; canals: descripció i cabals

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: document multicopiat
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
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Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA HIDROGRÀFICA
Objectiu de l’activitat: coneixement de la tipologia, els volums disponibles i l’evo-
lució dels nivells dels embassaments: les dades dels nivells i els cabals dels rius; la 
descripció i l’evolució dels nivells dels aqüífers subterranis, i la localització dels 
punts de mesura.

ESTADÍSTICA  SOBRE LES ENTITATS SUBMINISTRADORES D’AIGUA 
PER AL CONSUM HUMÀ

Codi: 11 11 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: companyies subministradores, consorcis, ens lo-
cals

Ressenya de l’actuació: 
Determinació del nombre i les característiques de les entitats subministradores 

d’aigua per al consum humà a Catalunya a partir de les dades que posseeixen 
l’Agència Catalana de l’Aigua i els ajuntaments de Catalunya, i conèixer el volum 
i usos (domèstic o industrial) de l’aigua subministrada.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: empresa i administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: entitats subministradores, tipologia de les entitats 
subministradores, cabal subministrat, nombre d’abonats, nombre d’ajuntaments que 
reben aigua de la mateixa entitat, volum i usos de l’aigua (domèstic o industrial).

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL SUBMINISTRAMENT D’AI-
GUA
Objectiu de l’activitat: conèixer el volum i l’ús, tant domèstic com industrial, de 
l’aigua subministrada.

ESTADÍSTICA  DE L’EVOLUCIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC I LES 
QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES DEL SÒL

Codi: 11 12 01
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques
Organismes col·laboradors: -
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Ressenya de l’actuació: 
Recopilació i sistematització de dades tècniques i administratives per a la difusió 

de la superfície segons la classiicació jurídica del sòl en els municipis de Catalunya. 
Pel que fa a les qualiicacions, la recopilació, sistematització i generalització de les 
dades tècniques dels expedients de planejament general dels municipis de Catalunya 
per al seguiment de les superfícies qualiicades com a sistemes de comunicacions, 
d’equipaments, d’espais lliures i d’habitatge dotacional públic, així com les diferents 
zones urbanes d’aproitament privat i tipus de sòl no urbanitzable.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic basades en un acte adminis-
tratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: superfície segons la classiicació jurídica del 
sòl en els municipis de Catalunya; superfícies qualiicades com a sistemes de la 
mobilitat, d’equipaments, d’espais lliures i d’habitatge dotacional públic, així com 
les diferents zones urbanes d’aproitament privat (residencial, industrial, mixte...) 
i tipus de sòl no urbanitzable.

Organismes difusors: Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L’EVOLUCIÓ DEL RÈGIM JURÍ-
DIC I LES QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES DEL SÒL
Objectiu de l’activitat: recopilació i sistematització de dades administratives dis-
ponibles per a la difusió de la superfície segons la classificació jurídica del sòl en 
els municipis de Catalunya. Així mateix, recopilació i sistematització de les dades 
tècniques dels expedients de planejament general dels municipis de Catalunya 
per al seguiment de les superfícies qualificades com a sistemes de comunicacions, 
d’equipaments, d’espais lliures i d’habitatge dotacional públic, així com les diferents 
zones urbanes d’aprofitament privat i tipus de sòl no urbanitzable.

ESTADÍSTICA  DEL PLANEJAMENT GENERAL VIGENT

Codi: 11 13 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Tractament estadístic de les dades administratives disponibles per conèixer l’estat 

del planejament general vigent als municipis de Catalunya.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic basades en un acte adminis-
tratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu
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Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: tipus de igures de planejament general vi-
gent

Organismes difusors: Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL PLANEJAMENT GENERAL 
VIGENT
Objectiu de l’activitat: conèixer l’estat del planejament general vigent als municipis 
de Catalunya.

ESTADÍSTICA  DE SECTORS DE PLANEJAMENT

Codi: 11 14 01
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Recopilació i sistematització de les dades tècniques i administratives dels expe-

dients de planejament urbanístic dels municipis de Catalunya per al seguiment del 
desenvolupament dels sectors de planejament urbanístic i dels polígons d’actuació 
urbanística en tots els règims de sòl deinits pel planejament vigent.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre de sectors de planejament urbanístic 
i dels polígons d’actuació urbanística previstos pel planejament, superfícies de 
l’àmbit, nombre d’habitatges previstos, us principal en tots els règims de sòl i estat 
d’aprovació.

Organismes difusors: Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Mitjà principal de difusió: document multicopiat
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SECTORS DE PLANEJAMENT
Objectiu de l’activitat: recopilació i sistematització de les dades tècniques i admi-
nistratives dels expedients de planejament urbanístic dels municipis de Catalunya 
per al seguiment del desenvolupament dels sectors de planejament urbanístic i dels 
polígons d’actuació urbanística en tots els règims de sòl definits pel planejament 
vigent.
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ESTADÍSTICA  D’INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Codi: 11 15 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Governació i Administracions Pú-
bliques
Organismes col·laboradors: ajuntaments, consells comarcals, departaments de 
la Generalitat de Catalunya, Institut d’Estadística de Catalunya

Ressenya de l’actuació: 
Treballs d’actualització de l’enquesta sobre infraestructures i equipaments a 

municipis de població de menys de 50.000 habitants, així com també obtenció de 
les primeres explotacions.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia, dades d’origen 
administratiu i dades d’origen estadístic
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: estat de pavimentació dels vials, infraestructu-
res relacionades amb el cicle de l’aigua, enllumenat públic, ediicis administratius, 
equipaments per tipus, serveis municipals.

Organismes difusors: Departament de Governació i Administracions Públiques
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: 30.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’INFRAESTRUCTURES I EQUI-
PAMENTS
Objectiu de l’activitat: coneixement del nombre i les principals característiques 
de les infraestructures i els equipaments existents a Catalunya.

ESTADÍSTICA  DELS TRANSPORT FERROVIARI

Codi: 11 16 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Tractament estadístic de dades administratives disponibles provinents del trans-

port ferroviari dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Renfe, metro, 
tramvies i cremallera, per tal de conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit 
del transport ferroviari.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: demanda de transport ferroviari (nombre de 
viatgers i volum de mercaderies), quilòmetres de via, nombre d’estacions per ca-
dascuna de les tipologies de transport ferroviari.
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Organismes difusors: Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT FERROVIARI
Objectiu de l’activitat: conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit del trans-
port ferroviari a Catalunya.

ESTADÍSTICA  DEL TRANSPORT AERI

Codi: 11 17 01 
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Tractament estadístic de dades administratives disponibles provinents del transport 

aeri dels aeroports de Barcelona, Girona i Reus per conèixer el volum i les dades 
bàsiques de trànsit de mercaderies i passatgers a Catalunya.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre d’aeronaus, passatgers i mercaderies 
als aeroports catalans.

Organismes difusors: Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: altres àmbits i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT AERI
Objectiu de l’activitat: conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit aeri de 
mercaderies i passatgers a Catalunya.

ESTADÍSTICA  DEL TRÀNSIT MARÍTIM ALS PORTS

Codi: 11 18 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Tractament estadístic de les dades administratives provinents dels ports de la 

Generalitat, del Port de Barcelona i del Port de Tarragona, per conèixer el nombre 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5562 – 8.2.20107616

Disposicions

de vaixells, mercaderies, pesca i altres característiques del trànsit marítim als ports 
de Catalunya.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques i empreses públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre de vaixells, passatgers, mercaderies i 
volum de pesca als ports catalans.

Organismes difusors: Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL TRÀNSIT MARÍTIM ALS 
PORTS
Objectiu de l’activitat: conèixer el nombre de vaixells, mercaderies, pesca i altres 
característiques del trànsit marítim als ports de Catalunya.

INDICADORS DELS TRANSPORT URBÀ

Codi: 11 19 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Tractament estadístic de la informació proporcionada per les empreses operado-

res a les 15 xarxes principals de transport urbà de superfície en forma d’indicadors 
per conèixer el nivell de servei, la qualitat, el preu i la productivitat dels transport 
urbà de Catalunya.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: elaboració d’indicadors per conèixer el nivell 
de servei, la qualitat, el preu i la productivitat del transport urbà de Catalunya: 
viatgers transportats, habitants dels municipis, km de xarxa, km útils recorreguts, 
hores de servei, flota de vehicles, nombre de treballadors de les empreses, ingressos 
de l’explotació i subvenció total.

Organismes difusors: Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: INDICADORS DEL TRANSPORT URBÀ
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Objectiu de l’activitat: conèixer el nivell de servei, la qualitat, el preu i la produc-
tivitat del transport urbà de Catalunya.

ESTADÍSTICA  DEL TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS PER 
CARRETERA

Codi: 11 20 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques
Organismes col·laboradors: empreses concessionàries, empreses de transport

Ressenya de l’actuació: 
Tractament estadístic de la informació proporcionada per les empreses de trans-

port públic regular de viatgers per carretera, concessionàries de la Generalitat de 
Catalunya per conèixer les principals magnituds de l’oferta i la demanda així com 
els principals indicadors en matèria de nivell de servei, qualitat, preu i productivitat 
d’aquest tipus de servei.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: empresa i administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre de viatgers, expedicions, quilòmetres 
recorreguts i viatgers per quilòmetre. Indicadors de: nivell de servei, qualitat, preu 
i productivitat.

Organismes difusors: Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet
Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT REGULAR DE 
VIATGERS PER CARRETERA
Objectiu de l’activitat: conèixer les dades bàsiques del transport regular de viat-
gers per carretera.

ESTADÍSTICA  DE LA XARXA VIÀRIA

Codi: 11 21 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Explotació de les dades disponibles de caràcter administratiu, per a conèixer la 

longitud, el tipus de via, el paviment i altres característiques de la xarxa viària de 
la Generalitat, de l’Estat i de les diputacions a Catalunya. En el cas de la xarxa de 
la Generalitat es disposa de la informació comarcal.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
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Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: longitud de les carreteres i tipus de via

Organismes difusors: Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA XARXA VIÀRIA
Objectiu de l’activitat: conèixer la longitud, el tipus de via, el paviment i altres 
característiques de la xarxa viària de la Generalitat, de l’Estat i de les diputacions 
a Catalunya.

ESTADÍSTICA  DE TRÀNSIT DE LA XARXA DE CARRETERES

Codi: 11 22 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Tractament estadístic de la informació obtinguda a partir dels aforaments de 

trànsit de la xarxa de carreteres de la Generalitat i de la informació proporcionada 
per les diferents concessionàries d’autopistes, per conèixer el volum de trànsit de 
les carreteres de la xarxa de Catalunya. En un futur es preveu disposar d’aquesta 
informació per a la xarxa viària depenent de l’Administració Central i les diputa-
cions. En el cas de la xarxa de la Generalitat es disposa de la informació comarcal 
i per cada estació d’aforament.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia i recopilació de 
dades
Informant inicial: empresa i administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document esta-
dístic

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: volum de trànsit (intensitat mitjana diària) de 
les carreteres de la xarxa de la Generalitat i de les autopistes catalanes.

Organismes difusors: Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE TRÀNSIT DE LA XARXA DE 
CARRETERES
Objectiu de l’activitat: conèixer el volum de trànsit de les carreteres de la xarxa 
de Catalunya.
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ESTADÍSTICA  DE LES AUTORITZACIONS DE TRANSPORT

Codi: 11 23 01
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques
Organismes col·laboradors: Ministeri de Foment

Ressenya de l’actuació: 
Explotació d’una part de la informació del directori de les empreses de transport, 

gestionada pel Ministeri de Foment, corresponent a les autoritzacions del transport 
per carretera. Les autoritzacions són els permisos administratius per a l’exercici 
de l’activitat del transport i que es materialitza en la targeta de transport. En el cas 
del transport de mercaderies, les autoritzacions s’atorguen a cada vehicle, mentre 
que en el cas del transport de passatgers s’atorguen a l’empresa que desenvolupa 
l’activitat.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre d’autoritzacions concedides per tipo-
logies de vehicles de transport: viatgers (públics de menys de 9 places), privats, 
autobusos de servei públic; mercaderies (servei públic i servei privat) i mixtos 
(servei públic i servei privat). Discrecional, taxi, sanitari, lloguer sense conductor, 
indústria i viatgers.

Organismes difusors: Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES AUTORITZACIONS DEL 
TRANSPORT
Objectiu de l’activitat: explotació d’una part de la informació del directori de 
les empreses de transport, corresponent a les autoritzacions del transport per 
carretera.

ESTADÍSTICA  DELS COSTOS DEL TRANSPORT

Codi: 11 24 01
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Informació estadística sobre els costos en les diferents operacions del transport 

de viatgers per carretera, tant regular com discrecional, i de mercaderies. Atès que 
diferents tipus de vehicles originen diferents costos d’explotació, tant en el cas del 
transport de viatgers com en el de mercaderies s’ha procedit a analitzar diferents 
tipus de vehicles, en funció de la càrrega, de la capacitat o el nombre de places amb 
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la intenció d’abastar el màxim nombre possible de les operacions que es realitzen 
en el sector i de facilitar informació detallada de l’evolució dels components en 
l’estructura de costos. La periodicitat és anual en el cas del transport discrecional i 
regular de viatgers i semestral en el cas del transport de mercaderies.

Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: costos d’explotació, cost anual de producció 
segons temps o ixos (personal, amortització, despeses inanceres, assegurances, 
càrregues iscals, despeses d’estructura, dietes...) i costos per quilòmetre i costos 
variables (combustibles, pneumàtics, manteniment, reparacions, peatges...).

Organismes difusors: Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS COSTOS DEL TRANSPORT
Objectiu de l’activitat: informació estadística sobre els costos de les operaci-
ons del transport de mercaderies per carretera i del transport discrecional de 
viatgers.

INDICADORS DE MOBILITAT

Codi: 11 27 01
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Indicadors elaborats a partir d’un recull d’informació estadística en matèria de 

mobilitat i el seu grau de sostenibilitat i que serveixen com a instrument de planiicació 
i anàlisi de la mobilitat de les persones i del transport de mercaderies.

Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: -
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document adminis-
tratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: indicadors sintètics sobre sostenibilitat, com-
petitivitat, saludabilitat, seguretat, qualitat i integració vinculats a la mobilitat 
(oferta i demanda de transport, costos, inversions accidentalitat, parc de vehicles, 
repartiment modal de la mobilitat i dels transports, etc.).

Organismes difusors: Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros
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Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: INDICADORS DE MOBILITAT
Objectiu de l’activitat: disposar d’uns indicadors que serveixin com a instrument de 
planificació i anàlisi de la mobilitat de les persones i del transport de mercaderies.

ESTADÍSTICA  DEL TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU A LA REGIÓ 
METROPOLITANA DE BARCELONA

Codi: 11 28 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Autoritat del Transport Metropolità
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Realització d’un tríptic (TransMet Xifres) on es recullen les dades estadístiques 

més signiicatives del transport públic col·lectiu a la regió metropolitana de Barcelona, 
a partir de la selecció i sistematització de dades estadístiques i administratives 
disponibles.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen esta-
dístic
Informant inicial: altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document adminis-
tratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: semestral
Variables principals a investigar: nombre de línies, longitud de xarxa, vehicles-
km, trens/hora punta, sentit, nombre de viatges, recaptació.

Organismes difusors: Autoritat del Transport Metropolità
Mitjà principal de difusió: Internet i fulletó
Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre 2010 (semestral) i 1r semestre 
2010 (anual)
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE DISTRIBUCIÓ DE LA MOBILITAT 
ENTRE VEHICLE PRIVAT I TRANSPORT PÚBLIC DE LA REGIÓ METROPO-
LITANA DE BARCELONA
Objectiu de l’activitat: coneixement de l’evolució en el temps dels fluxos de trànsit 
a les vies més significatives de la xarxa de la regió metropolitana de Barcelona i 
del repartiment entre vehicle privat i transport públic col·lectiu.

ESTADÍSTICA  DEL PARC DE VEHICLES DEL MUNICIPI DE 
BARCELONA

Codi: 11 29 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Elaboració de les estadístiques bàsiques del parc de vehicles de la ciutat de 

Barcelona, a partir d’informació disponible d’origen administratiu, una vegada 
depurada i tractada.
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Origen de la informació: dades d’origen administratiu 
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre de vehicles, tipologia, antiguitat, 
potencia.

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: inframunicipal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre 2010
Cost directe estimat: 11.900 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL PARC DE VEHICLES DEL MU-
NICIPI DE BARCELONA
Objectiu de l’activitat: elaboració de les estadístiques bàsiques del parc de vehicles 
de la ciutat de Barcelona.

TAULES INPUT-OUTPUT DE L’ECONOMIA CATALANA

Codi: 12 01 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Disseny metodològic i preparació del treball de camp del projecte Input-Output 

de Catalunya 2010. Anàlisi a partir de la taula Input-Output de Catalunya 2001 i 
de la seva actualització 2005.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen esta-
dístic
Informant inicial: persona física i empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: quinquennal
Variables principals a investigar: macromagnituds, demanda inal i intermèdia, 
inputs primaris.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre 2014
Cost directe estimat: 78.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: TAULES INPUT-OUTPUT DE L’ECONOMIA CA-
TALANA
Objectiu de l’activitat: actualització anual de les taules input-output de l’economia 
catalana i desenvolupament d’un sistema d’accés als seus resultats bàsics que sigui 
operatiu mitjançant el web de l’Idescat, que ha de permetre actualitzar periòdi-
cament i amb un important grau de desagregació sectorial els usos i recursos de 
l’economia catalana i les relacions intersectorials existents.
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COMPTES ECONÒMICS ANUALS (OFERTA)

Codi: 12 02 01
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Departament d’Economia i Finances

Ressenya de l’actuació: 
Síntesi de diverses fonts estadístiques i operacions complementàries per tal de 

conèixer l’estructura i l’evolució de l’economia catalana Producte Interior Brut 
(oferta).

Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen estadístic
Informant inicial: persona física i empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: valor afegit brut per sectors

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2007
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 11.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: COMPTES ECONÒMICS ANUALS
Objectiu de l’activitat: elaboració d’uns comptes econòmics anuals amb detall 
sectorial i amb desagregació de la demanda agregada, sobre la base de l’actua-
lització de les taules input-output de Catalunya.

COMPTES ECONÒMICS ANUALS (DEMANDA)

Codi: 12 02 02
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Departament d’Economia i Finances

Ressenya de l’actuació: 
Síntesi de diverses fonts estadístiques i operacions complementàries per tal de 

conèixer l’estructura i l’evolució de l’economia catalana Producte Interior Brut 
(demanda).

Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen esta-
dístic
Informant inicial: persona física i empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: consum, inversió, exportacions i importa-
cions

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2007
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 11.000 euros
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Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: COMPTES ECONÒMICS ANUALS
Objectiu de l’activitat: elaboració d’uns comptes econòmics anuals amb detall 
sectorial i amb desagregació de la demanda agregada, sobre la base de l’actua-
lització de les taules input-output de Catalunya.

COMPTES ECONÒMICS ANUALS (RENDES)

Codi: 12 02 03
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Departament d’Economia i Finances

Ressenya de l’actuació: 
Síntesi de diverses fonts estadístiques i operacions complementàries per tal de 

conèixer l’estructura i l’evolució de l’economia catalana Producte Interior Brut 
(rendes).

Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen estadís-
tic
Informant inicial: persona física i empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: remuneració d’assalariats i excedent brut 
d’explotació EBE.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2007
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 8.100 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: COMPTES ECONÒMICS ANUALS
Objectiu de l’activitat: elaboració d’uns comptes econòmics anuals amb detall 
sectorial i amb desagregació de la demanda agregada, sobre la base de l’actua-
lització de les taules input-output de Catalunya.

AVANÇ DE COMPTES ANUALS

Codi: 12 03 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Departament d’Economia i Finances

Ressenya de l’actuació: 
Síntesi de diverses fonts estadístiques i operacions complementàries per tal de 

conèixer l’estructura i l’evolució de l’economia catalana Producte Interior Brut 
(oferta i demanda).

Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen esta-
dístic
Informant inicial: persona física i empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
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Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: valor afegit brut, deflactors

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: 11.700 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: AVANÇ DE COMPTES ANUALS
Objectiu de l’activitat: conèixer l’estructura i l’evolució de l’economia catalana 
(producte interior brut; oferta i demanda).

MACROMAGNITUDS TERRITORIALS: PRODUCTE INTERIOR BRUT 
COMARCAL I MUNICIPAL

Codi: 12 04 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Estimació de síntesi a partir de les principals fonts de l’estadística territorial per 

tal d’obtenir el producte interior brut (PIB) i el valor afegit brut (VAB) sectorial 
per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals 
comarcals.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen estadístic
Informant inicial: persona física i empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: PIB total i VAB pels principals sectors d’acti-
vitat econòmica no agrària.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal i comarcal
Referència temporal dels resultats: 2007
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 24.700 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: MACROMAGNITUDS ECONÒMIQUES TERRITO-
RIALS
Objectiu de l’activitat: obtenir la renda familiar disponible i el producte interior 
brut (PIB) dels municipis de més de 5.000 habitants.

MACROMAGNITUDS TERRITORIALS: RENDA FAMILIAR DISPONIBLE 
COMARCAL I MUNICIPAL

Codi: 12 04 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -
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Ressenya de l’actuació: 
Estimació de síntesi a partir de les principals fonts de l’estadística territorial per 

tal d’obtenir la renda familiar i els seus components per a totes les comarques i 
municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen esta-
dístic
Informant inicial: persona física i empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: renda familiar disponible, ingressos i despeses 
del sector institucional de les llars.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal i comarcal
Referència temporal dels resultats: 2006
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 18.300 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: MACROMAGNITUDS ECONÒMIQUES TERRITO-
RIALS
Objectiu de l’activitat: obtenir la renda familiar disponible i el producte interior 
brut (PIB) dels municipis de més de 5.000 habitants.

COMPTABILITAT TRIMESTRAL

Codi: 12 05 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Estimacions de síntesi en el marc del Sistema Europeu de Comptes a partir de les 

fonts estadístiques disponibles, per tal de conèixer l’evolució del Producte Interior 
Brut des de l’òptica de l’oferta i la demanda.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen estadístic
Informant inicial: persona física, empresa i administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral
Variables principals a investigar: valor afegit per sectors, impostos sobre productes, 
consum privat, consum públic, formació bruta de capital, exportacions a l’estranger, 
importacions de l’estranger, saldo exterior, producte interior brut.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: 46.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: COMPTABILITAT TRIMESTRAL
Objectiu de l’activitat: conèixer l’evolució del producte interior brut (PIB) des de 
l’òptica de l’oferta i la demanda.
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COMPTABILITAT SATÈL·LIT DE L’AIGUA

Codi: 12 07 06
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: Institut d’Estadística de Catalunya, Universitat de 
Barcelona

Ressenya de l’actuació: 
Elaboració d’un compte satèl·lit de l’aigua a Catalunya, que determini de manera 

estructurada i detallada els fluxos tant quantitatius com qualitatius que es produeixen 
al sistema hidrològic, i la seva connexió amb el sistema econòmic.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen esta-
dístic
Informant inicial: persona física i empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: quinquennal
Variables principals a investigar: totes les variables que tenen relació amb el 
sector de l’aigua des del punt de vista de l’oferta i la demanda

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2005
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre 2011
Cost directe estimat: 58.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: COMPTES SATÈL·LITS
Objectiu de l’activitat: representació sistemàtica, comparable i completa de diversos 
aspectes rellevants de l’economia i la societat catalana, en el marc dels manuals i 
els precedents sobre comptabilitats satèl·lits reconeguts internacionalment.

AVANÇ DE LA VARIACIÓ DEL PRODUCTE INTERIOR BRUT (PIB)

Codi: 12 09 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Economia i Finances
Organismes col·laboradors: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural, Institut d’Estadística de Catalunya

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció d’una primera estimació d’avanç, per via d’indicadors indirectes, de la 

variació del PIB global i sectorial de l’economia catalana.

Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document esta-
dístic

Periodicitat: trimestral
Variables principals a investigar: taxa de variació del PIB total, de l’agricultura, 
de la indústria, de la construcció i dels serveis.

Organismes difusors: Departament d’Economia i Finances
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
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Referència temporal dels resultats: trimestres 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos
Cost directe estimat: 15.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: AVANÇ DE LA VARIACIÓ DEL PRODUCTE INTE-
RIOR BRUT (PIB)
Objectiu de l’activitat: obtenció d’una primera estimació d’avanç, per mitjà 
d’indicadors indirectes, de la variació del PIB global i sectorial de l’economia 
catalana.

PREVISIONS MACROECONÒMIQUES

Codi: 12 10 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Economia i Finances
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Elaboració de les previsions de les principals macromagnituds de l’economia 

catalana amb la inalitat de tenir una primera valoració del creixement econòmic 
previst i dels factors fonamentals explicatius d’aquests.

Origen de la informació: recopilació de dades i dades d’origen estadístic
Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: creixement del PIB, del consum i de la inversió, 
evolució dels preus i de l’ocupació.

Organismes difusors: Departament d’Economia i Finances
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2011
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: PREVISIONS MACROECONÒMIQUES PER A 
CATALUNYA
Objectiu de l’activitat: tenir una primera valoració del creixement econòmic previst 
i dels factors fonamentals que l’expliquen.

ESTADÍSTICA  DELS SECTORS EMERGENTS EN CULTURA

Codi: 13 00 01
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Coneixement del nombre, activitat, personal i pressupost dels sectors emergents 

en cultura amb criteris de la Unió Europea: artesania, fotograia, disseny, jocs, vi-
deojocs, arquitectura i publicitat, a partir d’informació estadística i administrativa 
disponible en els termes que estableixi l’estudi de viabilitat corresponent.
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Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen esta-
dístic
Informant inicial: altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document adminis-
tratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: -
Variables principals a investigar: nombre, activitat, personal i pressupost

Organismes difusors: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Mitjà principal de difusió: -
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 17.900 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: SECTORS PRODUCTIUS
Objectiu de l’activitat: conèixer l’activitat productiva de les diferents branques i 
sectors de l’economia catalana, amb informació sobre les empreses i els establi-
ments, i sobre llur producció i llur activitat econòmica.

ESTADÍSTICA  I COMPTES DE LES EMPRESES CULTURALS

Codi: 13 00 02
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Organismes col·laboradors: Institut d’Estadística de Catalunya

Ressenya de l’actuació: 
Coneixement de les macromagnituds més rellevants de les empreses culturals a 

través d’una explotació especíica de l’enquesta de serveis i altra informació esta-
dística disponible, en els termes que estableixi l’estudi de viabilitat corresponent.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document esta-
dístic

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: ocupació, ingressos de producció, valor de la 
producció, consums intermedis, valor afegit brut i inversió.

Organismes difusors: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 30.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: SECTORS PRODUCTIUS
Objectiu de l’activitat: Conèixer l’activitat productiva de les diferents branques i 
sectors de l’economia catalana, amb informació sobre les empreses i els establi-
ments, i sobre llur producció i llur activitat econòmica.
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ESTADÍSTICA  INDUSTRIAL D’EMPRESES

Codi: 13 01 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Fer una explotació especíica per a Catalunya de l’Enquesta industrial d’empreses 

en el marc d’un conveni amb l’INE, amb l’objectiu de conèixer les característiques 
estructurals més rellevants dels diferents sectors industrials. Les estimacions, tant les 
corresponents a conceptes de la comptabilitat empresarial com a macromagnituds, 
es presentaran amb un elevat nivell de desagregació sectorial.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: ocupació total, ocupació assalariada, volum 
de negoci, valor de la producció, valor afegit brut, consums intermedis, costos de 
personal, inversions, excedent brut d’explotació.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: 26.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA I COMPTES DE LA INDÚSTRIA
Objectiu de l’activitat: conèixer les magnituds més rellevants dels diferents sectors 
industrials.

ESTADÍSTICA  D’EMPRESES DEL COMERÇ

Codi: 13 02 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més 

rellevants del sector comercial a partir d’una explotació especíica per a Catalunya 
de l’Enquesta anual de serveis, en el marc d’un conveni amb l’INE. Les estimacions 
es presentaran amb un elevat nivell de desagregació sectorial.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: ocupació, ocupació assalariada, ingressos 
d’explotació, valor de la producció, consums intermedis, valor afegit brut, despeses 
de personal, inversió, excedent brut d’explotació.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
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Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 11.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA I COMPTES DEL COMERÇ
Objectiu de l’activitat: coneixement de les macromagnituds més rellevants del 
sector comercial.

ESTADÍSTICA  D’EMPRESES TURÍSTIQUES

Codi: 13 03 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més 

rellevants de les empreses turístiques (hoteleria i agències de viatges) a partir d’una 
explotació especíica per a Catalunya de l’Enquesta anual de serveis en el marc 
d’un conveni amb l’INE. Les estimacions es presentaran amb un elevat nivell de 
desagregació sectorial.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: ocupació, ocupació assalariada, ingressos 
d’explotació, valor de la producció, consums intermedis, valor afegit brut, despeses 
de personal, inversió i excedent brut d’explotació.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 11.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES 
TURÍSTIQUES
Objectiu de l’activitat: coneixement de les macromagnituds més rellevants de les 
empreses turístiques (hoteleria i agències de viatges).

ESTADÍSTICA  D’EMPRESES DEL TRANSPORT

Codi: 13 05 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més 

rellevants de les empreses del transport a partir d’una explotació especíica per a 
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Catalunya de l’Enquesta anual de serveis en el marc d’un conveni amb l’INE. Les 
estimacions es presentaran amb un elevat nivell de desagregació sectorial.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: ocupació, ocupació assalariada, ingressos 
d’explotació, valor de la producció, consums intermedis, valor afegit brut, despeses 
de personal, inversió i excedent.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 11.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES 
DEL TRANSPORT
Objectiu de l’activitat: coneixement de les macromagnituds més rellevants de les 
empreses del transport

ESTADÍSTICA  DE SERVEIS A LES EMPRESES

Codi: 13 06 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més 

rellevants del sector dels serveis a les empreses a partir d’una explotació especíica 
per a Catalunya de l’Enquesta anual de serveis en el marc d’un conveni amb l’INE. 
Les estimacions es presentaran amb un elevat nivell de desagregació sectorial.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: ocupació, ocupació assalariada, ingressos 
d’explotació, valor de la producció, consums intermedis, valor afegit brut, despeses 
de personal, inversió i excedent brut d’explotació.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 11.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA I COMPTES DELS SERVEIS A LES 
EMPRESES
Objectiu de l’activitat: coneixement de les macromagnituds més rellevants del 
sector del servei a les empreses.
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COMPTES ECONÒMICS DEL SECTOR AGRARI

Codi: 13 07 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural
Organismes col·laboradors: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Ressenya de l’actuació: 
Elaboració anual de les diferents magnituds econòmiques del sector agrari ca-

talà, d’acord amb el sistema de comptes econòmics de l’agricultura adaptades a la 
metodologia del Sistema Europeu de Comptes.

Origen de la informació: recopilació de dades i dades d’origen estadístic
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic 
i fórmules mixtes

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: producció vegetal i animal (a preus bàsics), ser-
veis de l’agricultura i activitats secundàries no agràries, consums intermedis, valor 
afegit brut, amortitzacions, altres subvencions, altres impostos i renda agrària.

Organismes difusors: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 60.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: COMPTES ECONÒMICS DEL SECTOR AGRARI
Objectiu de l’activitat: elaboració anual de les diferents magnituds econòmiques 
del sector agrari català: producció vegetal i animal (a preus bàsics), serveis de 
l’agricultura i activitats secundàries no agràries, consums intermedis, valor afegit 
brut, amortitzacions, altres subvencions, altres impostos i renda agrària.

ESTADÍSTICA  D’EMPRESES I ESTABLIMENTS

Codi: 13 08 02
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Explotació especíica per a Catalunya del Directori Central d’Empreses (DIRCE) 

de l’INE per tal d’obtenir la distribució de les empreses i establiments amb activitat 
o seu a Catalunya.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen estadístic
Informant inicial: -
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre d’establiments i empreses per sector 
d’activitat econòmica, segons naturalesa jurídica i dimensió de l’empresa.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
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Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre 2010
Cost directe estimat: 11.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA TERRITORIAL D’EMPRESES I ES-
TABLIMENTS
Objectiu de l’activitat: conèixer el nombre, la distribució territorial i la branca 
d’activitat de les empreses.

ESTADÍSTICA  DE L’AUDIOVISUAL

Codi: 13 09 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Departament 
de Cultura i Mitjans de Comunicació, Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Caracterització del sector audiovisual partint de l’explotació especíica de l’en-

questa anual sobre les empreses de serveis a Catalunya i d’altres eventuals enquestes 
directes al sector, per tal de conèixer regularment l’evolució de la seva producció, la 
despesa i l’ocupació dels seus professionals. L’actuació també preveu el tractament 
d’arxius administratius que regulen l’activitat del sector i l’explotació d’operacions 
estadístiques adreçades a la població en aquest àmbit.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen estadístic
Informant inicial: empresa, establiment i administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu, transcripció 
de document administratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: macromagnituds econòmiques del sector de 
l’audiovisual; oferta de continguts i producció física; hàbits i consum inal de béns 
i serveis audiovisuals.

Organismes difusors: Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació i Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 57.900 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L’AUDIOVISUAL
Objectiu de l’activitat: coneixement de les característiques principals de l’economia 
del sector de l’audiovisual, el seu finançament, la seva oferta i l’ocupació generada, 
i també de la demanda de béns i serveis audiovisuals.
CENS AGRARI 2009

Codi: 13 10 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Institut Nacional d’Estadística
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Ressenya de l’actuació: 
Estadística sobre l’estructura del sector agrari a Catalunya mitjançant una opera-

ció censal a les explotacions agràries, que permeti conèixer l’estructura del sector 
i la seva evolució respecte al cens agrari 1999, i obtenir informació homologable i 
comparable amb l’exigida per la Unió Europea.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: explotació agrària
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: decennal
Variables principals a investigar: titularitat, superfície, règim de tinença, reg, 
aproitament de la terra, conreus, maquinària, ramaderia, mà d’obra.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal, àmbits del pla territorial i 
Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre 2011
Cost directe estimat: 160.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: CENS AGRARI
Objectiu de l’activitat: conèixer les característiques estructurals de les explotacions 
agràries de Catalunya: titularitat, règim de tinença, dimensió, tipologia de conreu, 
equipaments, mà d’obra ocupada, canals de comercialització.

ESTADÍSTICA  DE LES SUPERFÍCIES I PRODUCCIONS AGRÍCOLES

Codi: 13 12 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural
Organismes col·laboradors: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Ressenya de l’actuació: 
Les oicines comarcals del Departament faciliten anualment les dades sobre 

la distribució de la superfície dels municipis de cada comarca que seran la infor-
mació bàsica sobre superfície. Pel que fa als rendiments i produccions agrícoles, 
la informació és facilitada per professionals del mateix sector (agricultors, co-
operatives, etc.), i a través dels aforaments de diferents conreus que elabora el 
departament.

Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens
Informant inicial: persona física i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: superfícies ocupades pels conreus agrícoles, 
rendiments, produccions. 

Organismes difusors: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal i provincial
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 100.000 euros
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Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I PRODUC-
CIONS AGRÍCOLES
Objectiu de l’activitat: coneixement de l’evolució de les superfícies, els rendiments 
i les produccions agrícoles a Catalunya.

ESTADÍSTICA  DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

Codi: 13 13 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural
Organismes col·laboradors: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Ressenya de l’actuació: 
Explotació estadística de les dades referents al parc de maquinària agrícola, 

contingudes en els fulls d’inscripció del Registre Oicial de Maquinària Agrícola 
(ROMA).

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: persona física i empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: característiques de la maquinària

Organismes difusors: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
Objectiu de l’activitat: explotació estadística de les dades referents al parc de 
maquinària agrícola, contingudes en els fulls d’inscripció del Registre Oficial de 
Maquinària Agrícola (ROMA)

ESTADÍSTICA  DE LA RAMADERIA

Codi: 13 14 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural
Organismes col·laboradors: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Ressenya de l’actuació: 
Estimació dels censos ramaders —desagregats segons la normativa de la Unió 

Europea—, sacriici de bestiar i produccions ramaderes a partir d’una enquesta 
feta a una mostra d’explotacions ramaderes i una enquesta feta a escorxadors i 
sales d’incubació.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: persona física i empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial
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Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: censos i capacitats de les explotacions rama-
deres

Organismes difusors: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre 2010
Cost directe estimat: 100.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA RAMADERIA
Objectiu de l’activitat: estimació dels censos ramaders -desagregats segons la nor-
mativa de la Unió Europea-, el sacrifici de bestiar i les produccions ramaderes.

ESTADÍSTICA  DE PREUS DE LA TERRA

Codi: 13 15 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural
Organismes col·laboradors: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Ressenya de l’actuació: 
Estimació anual a partir de l’observació directa de l’evolució dels preus de la terra 

i cànons d’arrendaments rústics, dels conreus de secà, regadiu i aproitaments més 
representatius, ponderats d’acord amb la superfície ocupada, a i d’obtenir-ne un 
índex per a Catalunya.

Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens
Informant inicial: persona física i empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: preus i cànons per hectàrea dels conreus de 
secà i de regadiu dels aproitaments més representatius.

Organismes difusors: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: 20.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE PREUS DE LA TERRA
Objectiu de l’activitat: estimació anual a partir de l’observació directa de l’evo-
lució dels preus de la terra dels conreus de secà i de regadiu i aprofitaments més 
representatius, ponderats d’acord amb la superfície ocupada, a fi d’obtenir-ne un 
índex per a Catalunya.
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ESTADÍSTICA  DE PREUS AGRARIS

Codi: 13 16 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural
Organismes col·laboradors: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de les estadístiques bàsiques dels preus agraris, tant pel que fa als preus 

agraris cotitzats en llotges i mercats com als preus rebuts i pagats als pagesos, fent 
una operació de recollida d’informació en què es constatin els preus dels productes 
agraris i dels mitjans de producció de les àrees de producció i comercialització més 
signiicatives. La periodicitat és setmanal per als preus de llotges i mercats i mensual 
per als preus percebuts i pagats als pagesos.

Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens i recopilació de 
dades
Informant inicial: persona física i empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: constatació dels preus dels productes agra-
ris i dels mitjans de producció de les àrees de producció i comercialització més 
signiicatives.

Organismes difusors: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 setmana i 1 mes
Cost directe estimat: 200.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE PREUS AGRARIS
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques dels preus agraris, 
tant pel que fa als preus agraris cotitzats en llotges i mercats com als preus rebuts 
i pagats als pagesos.

XARXA COMPTABLE AGRÀRIA

Codi: 13 17 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural
Organismes col·laboradors: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Ressenya de l’actuació: 
Recollida anual de les dades comptables del conjunt d’anotacions al llarg de l’any, 

en una mostra d’explotacions representatives de les orientacions tecnicoeconòmiques 
(OTE) i de les unitats de dimensió econòmica (UDE), que permeti el seguiment 
microeconòmic de la producció, les despeses, el valor afegit, la renda i les ràtios 
econòmiques i inanceres de les explotacions agràries de Catalunya.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial
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Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: producció, despeses, valor afegit, renda i ràtios 
econòmiques i inanceres.

Organismes difusors: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 360.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: XARXA COMPTABLE AGRÀRIA
Objectiu de l’activitat: seguiment microeconòmic de la producció, les despeses, el 
valor afegit, la renda i ràtios econòmiques i financeres de les explotacions agràries 
de Catalunya.

ESTADÍSTICA  DE LES CAPTURES PESQUERES

Codi: 13 18 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural
Organismes col·laboradors: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de les dades de captures, per espècies i ports, a partir de la informació 

sobre pesca desembarcada facilitada per les confraries de pescadors.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: captures per ports

Organismes difusors: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 20.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES CAPTURES PESQUERES
Objectiu de l’activitat: obtenció de les dades de les captures per espècies i ports.

ESTADÍSTICA  INDUSTRIAL DE PRODUCTES

Codi: 13 20 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Fer una explotació de l’Enquesta industrial de productes en el marc d’un conveni 

amb l’INE per conèixer la producció industrial de Catalunya en unitats físiques 
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i monetàries amb un elevat grau de desagregació per productes (classiicació 
PRODCOM).

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: producció comercialitzada en unitats físiques 
i monetàries.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre 2010
Cost directe estimat: 11.100 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA FÍSICA DE LA PRODUCCIÓ INDUS-
TRIAL
Objectiu de l’activitat: conèixer la producció industrial de Catalunya en uni-
tats físiques i monetàries amb un elevat grau de desagregació per productes 
(PRODCOM).

ESTADÍSTICA  DE LA INVERSIÓ INDUSTRIAL

Codi: 13 21 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
Organismes col·laboradors: Institut d’Estadística de Catalunya

Ressenya de l’actuació: 
Disposar d’una estimació quantitativa de la variació de la inversió industrial fent 

una operació d’enquesta.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: semestral
Variables principals a investigar: inversió industrial a Catalunya per sectors; els 
factors que influeixen en la inversió i les inalitats a les quals va destinada.

Organismes difusors: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos
Cost directe estimat: 52.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA INVERSIÓ INDUSTRIAL
Objectiu de l’activitat: obtenció d’una estimació quantitativa de la variació de la 
inversió industrial.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5562 – 8.2.2010 7641

Disposicions

BALANÇ ENERGÈTIC

Codi: 13 22 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Economia i Finances
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Quantiicar les disponibilitats i les utilitzacions per a cada font d’energia, cons-

truint el balanç energètic de Catalunya i reflectint-ne l’evolució temporal.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen estadístic
Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: producció d’energia primària, saldo impor-
tacions-exportacions, consum d’energia primària, transformació de l’energia, 
energia disponible per al consum inal, usos no energètics de l’energia i consum 
inal d’energia.

Organismes difusors: Departament d’Economia i Finances
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre 2011
Cost directe estimat: 11.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’ENERGIA
Objectiu de l’activitat: coneixement anual de la producció, la transformació, el 
transport, la distribució, la comercialització i el consum (a nivell tarifari, per ac-
tivitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de 
les fonts d’energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i 
energies renovables)

ESTADÍSTICA  D’ENERGIA ELÈCTRICA

Codi: 13 22 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Economia i Finances
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Conèixer la producció d’energia elèctrica segons tecnologies, formes d’energia 

emprades i règim econòmic aplicable (règim ordinari, règim especial i instal·lacions 
aïllades de la xarxa), conèixer el consum per formes d’energia en la producció d’ener-
gia elèctrica i conèixer el consum d’energia elèctrica per tarifes i sectors d’activitat 
econòmica segons els diferents tipus de mercats (mercat regulat a tarifa d’últim 
recurs, mercat lliure i autoconsum). Tota aquesta informació s’obté del tractament 
estadístic dels balanços especíics de les empreses de generació d’energia elèctrica, 
de les dades de facturació de les empreses de distribució d’energia elèctrica per 
tarifes i sectors d’activitat econòmica per als diferents tipus de mercats (mercat 
regulat a tarifa d’últim recurs i mercat lliure) i en el cas dels abonats amb potència 
contractada igual o superior a 50 kW, en qualsevol dels dos mercats, de llurs dades 
individualitzades, i de les dades de facturació de les empreses de comercialització 
d’energia elèctrica per tarifes d’accés i sectors d’activitat econòmica.
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Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: producció d’energia elèctrica, consum per formes 
d’energia en la producció d’energia elèctrica i consum d’energia elèctrica per tarifes 
i sectors d’activitat econòmica per als diferents tipus de mercats a Catalunya.

Organismes difusors: Departament d’Economia i Finances
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre 2011
Cost directe estimat: 46.850 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’ENERGIA
Objectiu de l’activitat: coneixement anual de la producció, la transformació, el 
transport, la distribució, la comercialització i el consum (a nivell tarifari, per ac-
tivitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de 
les fonts d’energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i 
energies renovables).

ESTADÍSTICA  DEL GAS NATURAL

Codi: 13 22 03
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Economia i Finances
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Quantiicar les disponibilitats i el consum de gas natural per tarifes i sectors 

d’activitat econòmica segons els diferents tipus de mercats (mercat regulat a tarifa 
d’últim recurs i mercat lliure). Tota aquesta informació s’obté del tractament esta-
dístic dels balanços especíics de la planta de regasiicació d’ENAGAS a Barcelona, 
de les dades de facturació de les empreses de distribució de gas natural per tarifes 
i sectors d’activitat econòmica per als diferents tipus de mercats (mercat regulat a 
tarifa d’últim recurs i mercat lliure) i en el cas dels principals abonats (mercat lliure 
– acollits a les següents tarifes d’accés: grup 1 sencer, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.2 bis, 
2.3 bis, 2.4 bis, 2.5 bis, 2.6 bis, 3.5 i grup 4 sencer) de llurs dades individualitzades, 
i de les dades de facturació de les empreses de comercialització de gas natural cana-
litzat (comercialitzadores de lliure mercat i comercialitzadores de subministrament 
d’últim recurs) per tarifes d’accés i sectors d’activitat econòmica, i en el cas dels 
abonats subministrats per les comercialitzadores de lliure mercat mitjançant gas 
natural liquat de llurs dades individualitzades.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: disponibilitats i consum de gas natural per tarifes 
i sectors d’activitat econòmica per als diferents tipus de mercats a Catalunya.

Organismes difusors: Departament d’Economia i Finances
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya i provincial
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Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre 2011
Cost directe estimat: 27.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’ENERGIA
Objectiu de l’activitat: coneixement anual de la producció, la transformació, el 
transport, la distribució, la comercialització i el consum (a nivell tarifari, per ac-
tivitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de 
les fonts d’energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i 
energies renovables).

ESTADÍSTICA  DEL CARBÓ I DEL COC DE PETROLI

Codi: 13 22 04
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Economia i Finances
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Quantiicar la producció de lignit negre, els aprovisionaments, la distribució, les 

vendes i el consum de lignit negre, altres carbons i coc de petroli.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: producció de lignit negre, aprovisionaments, 
distribució, vendes i consum de lignit negre, altres carbons i coc de petroli a 
Catalunya.

Organismes difusors: Departament d’Economia i Finances
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre 2011
Cost directe estimat: 19.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’ENERGIA
Objectiu de l’activitat: coneixement anual de la producció, la transformació, el 
transport, la distribució, la comercialització i el consum (a nivell tarifari, per ac-
tivitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de 
les fonts d’energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i 
energies renovables).

ESTADÍSTICA  DEL PETROLI

Codi: 13 22 05
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Economia i Finances
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Quantiicar la producció de petroli brut, la producció de productes petrolífers de 

les reineries i les plantes d’oleines i els aprovisionaments i vendes de productes 
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petrolífers líquids i gasosos a Catalunya mitjançant el tractament estadístic de la 
informació disponible a nivell estatal i enquestes especíiques a les empreses petro-
lieres que actuen a Catalunya. En el cas concret de xarxes locals de propà canalitzat, 
es demana un balanç complet individualitzat per a cada xarxa.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia i dades d’origen 
estadístic
Informant inicial: empresa i administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: producció de petroli brut, balanç de producció 
de productes petrolífers de les reineries i les plantes d’oleines, aprovisionaments 
i vendes de productes petrolífers líquids i gasosos a Catalunya.

Organismes difusors: Departament d’Economia i Finances
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre 2011
Cost directe estimat: 11.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’ENERGIA
Objectiu de l’activitat: coneixement anual de la producció, la transformació, el 
transport, la distribució, la comercialització i el consum (a nivell tarifari, per ac-
tivitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de 
les fonts d’energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i 
energies renovables).

ESTADÍSTICA  DE LES ENERGIES RENOVABLES

Codi: 13 22 06
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament d’Economia i Finances
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Conèixer el nombre, la potència i la producció o el consum d’energia de les instal-

lacions que utilitzen fonts d’energia renovables a Catalunya mitjançant la recollida 
de dades provinents d’expedients administratius sobre subvencions i l’elaboració 
d’enquestes especíiques a fabricants, comercialitzadors, instal·ladors, propietaris 
i explotadors en l’àmbit de les energies renovables.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia i dades d’origen 
estadístic basades en un acte administratiu
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu i transcripció 
de document administratiu 

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre, potència i producció o consum d’energia 
de les instal·lacions que utilitzen fonts d’energia renovables a Catalunya.

Organismes difusors: Departament d’Economia i Finances
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
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Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre 2011
Cost directe estimat: 27.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’ENERGIA
Objectiu de l’activitat: coneixement anual de la producció, la transformació, el 
transport, la distribució, la comercialització i el consum (a nivell tarifari, per ac-
tivitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de 
les fonts d’energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i 
energies renovables).

ESTADÍSTICA  MUNICIPAL I COMARCAL DEL CONSUM DE GAS 
NATURAL I D’ENERGIA ELÈCTRICA

Codi: 13 22 07
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Economia i Finances
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Quantiicar el consum de gas natural i d’energia elèctrica per als principals sectors 

d’activitat econòmica a nivell comarcal i municipal.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: consum de gas natural i d’energia elèctrica per 
als principals sectors d’activitat econòmica a nivell comarcal i municipal.

Organismes difusors: Departament d’Economia i Finances
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal i comarcal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre 2011
Cost directe estimat: 59.700 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’ENERGIA
Objectiu de l’activitat: coneixement anual de la producció, la transformació, el 
transport, la distribució, la comercialització i el consum (a nivell tarifari, per ac-
tivitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de 
les fonts d’energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i 
energies renovables).

ESTADÍSTICA  DEL CONSUM ENERGÈTIC DEL SECTOR DOMÈSTIC

Codi: 13 23 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament d’Economia i Finances
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Quantiicar el consum inal d’energia del sector domèstic, per a les diferents 

formes i usos de l’energia.
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Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: quadriennal
Variables principals a investigar: consum inal d’energia del sector domèstic, per 
a les diferents formes i usos de l’energia (calefacció, ACS, etc.).

Organismes difusors: Departament d’Economia i Finances
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2011
Cost directe estimat: 115.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL CONSUM ENERGÈTIC SEC-
TORIAL
Objectiu de l’activitat: coneixement del consum, l’equipament energètic i la utilit-
zació de l’energia per diferents sectors d’activitat econòmica, per formes d’energia 
i, si s’escau, per territoris, així com els preus finals de l’energia.

ESTADÍSTICA  DEL CONSUM ENERGÈTIC DEL SECTOR SERVEIS

Codi: 13 23 02
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament d’Economia i Finances
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Quantiicar el consum inal d’energia del sector serveis, per als principals sub-

sectors, i les diferents formes i usos de l’energia.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: establiment
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: quadriennal
Variables principals a investigar: consum inal d’energia del sector serveis, per 
als principals subsectors, i les diferents formes i usos de l’energia.

Organismes difusors: Departament d’Economia i Finances
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre 2010
Cost directe estimat: 15.450 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL CONSUM ENERGÈTIC SEC-
TORIAL
Objectiu de l’activitat: coneixement del consum, l’equipament energètic i la utilit-
zació de l’energia per diferents sectors d’activitat econòmica, per formes d’energia 
i, si s’escau, per territoris, així com els preus finals de l’energia.
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ESTADÍSTICA  DEL CONSUM ENERGÈTIC DEL SECTOR INDUSTRIAL

Codi: 13 23 03
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Economia i Finances
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Quantiicar el consum energètic del sector industrial per sectors d’activitat 

econòmica (subsectors industrials) i per formes d’energia. La desagregació per 
Catalunya i províncies té una periodicitat biennal, encara que enguany, i de manera 
excepcional, tindrà caràcter triennal. Pel que fa a la desagregació per comarques, 
la periodicitat és quadriennal.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: establiment
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: biennal
Variables principals a investigar: consum energètic del sector industrial per sectors 
d’activitat econòmica (subsectors industrials) i per formes d’energia.

Organismes difusors: Departament d’Economia i Finances
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal, provincial i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2007-2008-2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre 2011
Cost directe estimat: 133.100 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL CONSUM ENERGÈTIC SEC-
TORIAL
Objectiu de l’activitat: coneixement del consum, l’equipament energètic i la utilit-
zació de l’energia per diferents sectors d’activitat econòmica, per formes d’energia 
i, si s’escau, per territoris, així com els preus finals de l’energia.

ESTADÍSTICA  DE QUALITAT DEL SERVEI ELÈCTRIC

Codi: 13 24 01
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Departament d’Economia i Finances
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Fer una explotació de les dades anuals de qualitat del servei elèctric facilitades 

per les empreses distribuïdores de Catalunya.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: qualitat del servei elèctric subministrat per una 
empresa distribuïdora en un municipi concret, mesurat en TIEPI (temps d’interrupció 
equivalent de la potència instal·lada) indicat en hores d’interrupció.

Organismes difusors: Departament d’Economia i Finances
Mitjà principal de difusió: Internet
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Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2011
Cost directe estimat: 10.300 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE QUALITAT DEL SERVEI ELÈCTRIC
Objectiu de l’activitat: obtenció d’indicadors de qualitat del subministrament de 
l’energia elèctrica.

ESTADÍSTICA  DE L’ACTIVITAT CREDITÍCIA DE LES CAIXES 
D’ESTALVIS

Codi: 13 25 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Economia i Finances
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Determinar les estadístiques dels crèdits concedits per les caixes d’estalvis cata-

lanes que tenen seu a Catalunya, per inalitats i distribució territorial.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: establiment
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: trimestral
Variables principals a investigar: volum de crèdit viu per inalitats i distribució 
territorial.

Organismes difusors: Departament d’Economia i Finances
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: provincial
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL SECTOR FINANCER I D’ASSE-
GURANCES
Objectiu de l’activitat: coneixement de les característiques bàsiques de l’activi-
tat del sector financer i del sector de les assegurances a Catalunya, incloent-hi 
informació sobre els préstecs concedits per l’Institut Català del Crèdit Agrari i 
els crèdits concedits per l’Institut Català de Finances, i també informació de les 
companyies d’assegurances i de les mutualitats de previsió social.

ESTADÍSTICA  DEL CRÈDIT PÚBLIC

Codi: 13 25 02
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament d’Economia i Finances
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Operacions fetes sobre la concessió de crèdit públics per part de la Generalitat 

de Catalunya.
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Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: trimestral
Variables principals a investigar: operacions formalitzades: préstecs, avals, per 
sectors i comarques.

Organismes difusors: Departament d’Economia i Finances
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL SECTOR FINANCER I D’ASSE-
GURANCES
Objectiu de l’activitat: coneixement de les característiques bàsiques de l’activi-
tat del sector financer i del sector de les assegurances a Catalunya, incloent-hi 
informació sobre els préstecs concedits per l’Institut Català del Crèdit Agrari i 
els crèdits concedits per l’Institut Català de Finances, i també informació de les 
companyies d’assegurances i de les mutualitats de previsió social.

ESTADÍSTICA  DE L’OFERTA INDUSTRIAL, COMERCIAL I DE SERVEIS 
DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Codi: 13 28 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció d’estadístiques sobre l’activitat econòmica de la ciutat de Barcelona, 

fent una explotació de la informació continguda en l’arxiu de l’impost d’activitats 
econòmiques (IAE).

Origen de la informació: dades d’origen estadístic basades en un acte administratiu
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre d’expedients per activitat econòmica, 
superfície.

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: inframunicipal
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: 12.900 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L’OFERTA INDUSTRIAL, CO-
MERCIAL I DE SERVEIS DEL MUNICIPI DE BARCELONA
Objectiu de l’activitat: obtenció d’estadístiques sobre l’activitat econòmica de la 
ciutat de Barcelona.
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ESTADÍSTICA  DE LA RECAPTACIÓ DE TRIBUTS

Codi: 14 01 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Economia i Finances
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Estadística dels tributs gestionats per la Generalitat de Catalunya a partir dels 

arxius administratius.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: tributs propis i cedits, base imposable, tipus 
impositius, quota líquida.

Organismes difusors: Departament d’Economia i Finances
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2009 i 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA RECAPTACIÓ DE TRIBUTS
Objectiu de l’activitat: estadística dels tributs gestionats per la Generalitat.

ESTADÍSTICA  DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA

Codi: 14 02 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Economia i Finances
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Informació estadística referida als pressupostos de la Generalitat de Catalunya i 

a la seva execució, desglossats els resultats per capítols i polítiques de despesa.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: pressupostos per capítols, àrees de despesa, 
unitats administratives i liquidacions.

Organismes difusors: Departament d’Economia i Finances
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos
Cost directe estimat: 10.000 euros
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Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE PRESSUPOSTOS DE LA GENE-
RALITAT DE CATALUNYA
Objectiu de l’activitat: informació estadística referida als pressupostos de la Ge-
neralitat i a llur execució, amb els resultats desglossats per conceptes i funcions.

ESTADÍSTICA  DE PRESSUPOSTOS I LIQUIDACIONS DELS ENS 
LOCALS

Codi: 14 03 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Governació i Administracions Pú-
bliques
Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya

Ressenya de l’actuació: 
El Departament de Governació i Administracions Públiques mitjançant la tra-

mesa d’un qüestionari, recopila el detall de les dades econòmiques i funcionals 
dels pressupostos i liquidacions de les administracions locals. Per a la depuració 
d’aquesta informació s’estableixen els contactes necessaris amb les corporacions 
locals col·laboradores per tal de garantir la coherència i l’exhaustivitat de les dades. 
Posteriorment es procedeix a la seva mecanització i tractament estadístic.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu i transcripció 
de document administratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: capítols d’ingressos i despeses

Organismes difusors: Departament de Governació i Administracions Públiques
Mitjà principal de difusió: DOGC
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE PRESSUPOSTOS I LIQUIDACIONS 
DELS ENS LOCALS
Objectiu de l’activitat: recopilació de les dades econòmiques i financeres dels 
pressupostos i liquidacions de les administracions locals catalanes.

ESTADÍSTICA  DE LA DESPESA PÚBLICA EN EDUCACIÓ

Codi: 14 04 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Educació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
A partir de l’anàlisi dels pressupostos dels departaments de la Generalitat de 

Catalunya i de les universitats públiques es quantiiquen econòmicament els recursos 
que s’assignen a les diferents activitats educatives.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5562 – 8.2.20107652

Disposicions

Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: despesa

Organismes difusors: Departament d’Educació
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 8.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN 
EDUCACIÓ
Objectiu de l’activitat: quantificació econòmica dels recursos que s’assignen a les 
diferents activitats educatives.

ESTADÍSTICA  DE LA DESPESA PÚBLICA EN CULTURA I 
COMUNICACIÓ

Codi: 14 05 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Tramesa d’un qüestionari a les diputacions provincials, consells comarcals i 

als ajuntaments més grans de 5.000 habitants i capitals comarcals i a una mostra 
signiicativa d’ajuntaments d’entre 5.000 i 2.000 habitants. Aquesta informació és 
validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu 

Periodicitat: anual 
Variables principals a investigar: despesa en cultura i comunicació per capítols 
i programes pressupostaris i personal.

Organismes difusors: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 48.700 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN 
CULTURA
Objectiu de l’activitat: coneixement del personal i de la despesa en matèria de 
cultura de l’Administració pública catalana.
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ESTADÍSTICA  DE LA DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA

Codi: 14 06 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Elaboració de resums estadístics sobre l’estat d’execució del pressupost conso-

lidat del Servei Català de la Salut i l’Institut Català de la Salut a partir de les dades 
comptables de despesa sanitària pública.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: classiicació econòmica i funcional

Organismes difusors: Departament de Salut
Mitjà principal de difusió: publicació impresa
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN SA-
NITAT
Objectiu de l’activitat: explotació estadística de l’estat d’execució del pressupost 
consolidat del Servei Català de la Salut i l’Institut Català de la Salut.

ESTADÍSTICA  DE LA DESPESA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA EN MEDI AMBIENT

Codi: 14 07 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Organismes col·laboradors: Departament d’Economia i Finances, departaments 
de la Generalitat amb despesa en medi ambient

Ressenya de l’actuació: 
Despesa en medi ambient de la Generalitat de Catalunya, seguint l’anàlisi dels 

pressupostos liquidats de la Generalitat pel que fa a aquest concepte.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: despeses per classiicació funcional, orgànica 
i econòmica

Organismes difusors: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Mitjà principal de difusió: document multicopiat
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
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Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN MEDI 
AMBIENT
Objectiu de l’activitat: coneixement de la despesa pública en medi ambient de la 
Generalitat.

ESTADÍSTICA  DE LES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT

Codi: 14 08 01
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
Departament d’Economia i Finances
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Tractament estadístic de la informació pressupostària disponible (pressupost 

liquidat i inversions previstes), per difondre la inversió realitzada per la Generalitat 
de Catalunya en matèria d’infraestructures.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: import de les inversions realitzades per la Gene-
ralitat de Catalunya en matèria d’infraestructures per tipologies d’obra, organisme 
inversor i territori.

Organismes difusors: Departament de Política Territorial i Obres Públiques i 
Departament d’Economia i Finances
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES INVERSIONS EN INFRAES-
TRUCTURES DE LA GENERALITAT
Objectiu de l’activitat: difondre la inversió realitzada per la Generalitat en matèria 
d’infraestructures.

ESTADÍSTICA  RELATIVA AL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL

Codi: 14 09 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Governació i Administracions Pú-
bliques
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de les estadístiques sobre el volum de transferències econòmiques que 

reben els ens locals, en concepte de participacions en els ingressos de la Generalitat, 
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integrades en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, a partir del tractament 
estadístic de dades de caràcter administratiu.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: subvencions

Organismes difusors: Departament de Governació i Administracions Públiques
Mitjà principal de difusió: Internet i DOGC
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES ACTUACIONS LOCALS 
SUBVENCIONADES PER ALTRES ADMINISTRACIONS
Objectiu de l’activitat: conèixer el nombre i les característiques de les actuacions 
locals finançades o subvencionades per altres administracions.

ESTADÍSTICA  DE LES ACTUACIONS DEL PLA ÚNIC D’OBRES I 
SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC)

Codi: 14 09 03
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Governació i Administracions Pú-
bliques
Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya

Ressenya de l’actuació: 
El Departament de Governació i Administracions Públiques recopila informació 

sobre el nombre i les característiques de les actuacions incloses en el Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya (PUOSC). Aquesta informació és normalitzada i depurada i 
s’estableixen els contactes necessaris amb les corporacions locals col·laboradores 
per tal de garantir la coherència i l’exhaustivitat de les dades. Posteriorment, es 
procedeix a la seva normalització i tractament estadístic.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: nombre, tipologies, pressupostos, subvencions 
de les actuacions.

Organismes difusors: Departament de Governació i Administracions Públiques
Mitjà principal de difusió: Internet i DOGC
Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES ACTUACIONS LOCALS 
SUBVENCIONADES PER ALTRES ADMINISTRACIONS 
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Objectiu de l’activitat: conèixer el nombre i les característiques de les actuacions 
locals finançades o subvencionades per altres administracions.

ESTADÍSTICA  DE PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ

Codi: 14 10 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Governació i Administracions Pú-
bliques
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció de les estadístiques bàsiques del personal de la Generalitat de Catalunya 

a partir de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament de 
Governació i Administracions Públiques.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: semestral
Variables principals a investigar: personal per departaments, categoria, col·lectiu, 
vinculació, sexe i edat.

Organismes difusors: Departament de Governació i Administracions Públiques
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques del personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat.

ESTADÍSTICA  DE LA DESPESA PÚBLICA EN R+D I INNOVACIÓ

Codi: 14 11 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
Organismes col·laboradors: departaments de la Generalitat de Catalunya

Ressenya de l’actuació: 
Despesa realitzada per la Generalitat de Catalunya en matèria de recerca, des-

envolupament i innovació.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic basades en un acte adminis-
tratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: despesa pública en R+D i despesa pública en 
innovació.
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Organismes difusors: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
Mitjà principal de difusió: publicació impresa
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre 2010
Cost directe estimat: 24.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN RE-
CERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ (R+D+I)
Objectiu de l’activitat: difondre la inversió duta a terme per la Generalitat en 
matèria de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I).

ESTADÍSTICA  DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA

Codi: 15 01 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, 
Institut d’Estudis Turístics, Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Aproitament de diverses enquestes d’àmbit estatal per conèixer el turisme es-

tranger a Catalunya.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: persona física i empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: país de procedència i destinació inal del viatge, 
mitjà de transport, motius de la visita, pernoctacions, allotjament, nacionalitat, 
despesa.

Organismes difusors: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i Institut 
d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: trimestres de 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 5 setmanes
Cost directe estimat: 13.400 euros 

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS VISITANTS ESTRANGERS 
Objectiu de l’activitat: elaboració d’una síntesi de les diverses fonts sobre el movi-
ment dels visitants estrangers a Catalunya, tenint en compte la diferent cobertura i 
fiabilitat de les enquestes fetes des de la perspectiva de l’oferta i la demanda.

ESTADÍSTICA  DELS VIATGES A CATALUNYA DELS RESIDENTS A LA 
RESTA DE L’ESTAT

Codi: 15 02 01
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, 
Institut d’Estudis Turístics
Organismes col·laboradors: -
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Ressenya de l’actuació: 
Aproitament de les enquestes de l’Institut d’Estudis Turístics per conèixer els 

viatges a Catalunya dels residents a la resta de l’Estat, investigant diferents aspectes 
qualitatius dels viatges fets i projectats.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: nombre de viatges fets, destinació, mitjà de 
transport, tipus d’allotjament, despesa.

Organismes difusors: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: mesos de 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 mes
Cost directe estimat: -

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS VISITANTS ESPANYOLS DE 
LA RESTA DE COMUNITATS AUTÒNOMES
Objectiu de l’activitat: elaboració d’una enquesta per mostreig adreçada als indi-
vidus residents a l’Estat espanyol, llevat de Catalunya, Ceuta i Melilla, més grans 
de 15 anys, per conèixer el motiu del seu viatge a Catalunya (visites a familiars i 
amics, viatges d’oci i de vacances).

ESTADÍSTIQUES DELS VIATGES DELS CATALANS

Codi: 15 03 01
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, 
Institut d’Estudis Turístics
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Aproitament de les enquestes de l’Institut d’Estudis Turístics per conèixer el 

comportament viatger dels catalans, investigant diferents aspectes qualitatius dels 
viatges fets i projectats.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: nombre de viatges fets, destinació, mitjà de 
transport, tipus d’allotjament, despesa.

Organismes difusors: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: mesos 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 mes
Cost directe estimat: -

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS VIATGES DELS CATALANS
Objectiu de l’activitat: conèixer el comportament viatger dels catalans, investigant di-
versos aspectes qualitatius dels viatges fets i projectats de més d’un dia de durada.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5562 – 8.2.2010 7659

Disposicions

ESTADÍSTICA  DE L’ACTIVITAT HOTELERA

Codi: 15 04 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Fer una explotació especíica per marques turístiques de l’enquesta d’ocupació 

hotelera d’àmbit estatal per tal de conèixer el nombre de viatges i les pernoctacions 
per als viatges amb allotjament hoteler.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: establiment
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: pernoctacions, turistes, grau d’ocupació

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: mesos 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes
Cost directe estimat: 29.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’OCUPACIÓ TURÍSTICA: HOTELS, 
ACAMPAMENTS I TURISME RURAL
Objectiu de l’activitat: conèixer el nombre de viatges i les pernoctacions per als 
viatges amb allotjament hoteler i en acampaments.

ESTADÍSTICA  DE L’ACTIVITAT EN CÀMPINGS

Codi: 15 04 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Fer una explotació especíica per marques turístiques de l’enquesta d’ocupació en 

càmpings d’àmbit estatal per tal de conèixer el nombre de viatges i les pernoctacions 
per als viatges en acampaments.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: establiment
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: pernoctacions, turistes, grau d’ocupació

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: trimestres 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 setmanes
Cost directe estimat: 20.200 euros
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Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’OCUPACIÓ TURÍSTICA: HOTELS, 
ACAMPAMENTS I TURISME RURAL
Objectiu de l’activitat: conèixer el nombre de viatges i les pernoctacions per als 
viatges amb allotjament hoteler i en acampaments.

ESTADÍSTICA  DE L’ACTIVITAT EN TURISME RURAL

Codi: 15 04 03
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Fer una explotació especíica per marques turístiques de l’enquesta d’ocupació 

en turisme rural d’àmbit estatal per tal de conèixer el nombre de viatges i les per-
noctacions per als viatges en turisme rural.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: establiment
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: pernoctacions, turistes, grau d’ocupació.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: trimestres 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 setmanes
Cost directe estimat: 20.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’OCUPACIÓ TURÍSTICA: HOTELS, 
ACAMPAMENTS I TURISME RURAL
Objectiu de l’activitat: conèixer el nombre de viatges i les pernoctacions per als 
viatges amb allotjament hoteler i en acampaments.

ESTADÍSTICA  D’ESTABLIMENTS TURÍSTICS: HOTELS, CÀMPINGS, 
TURISME RURAL I ALTRES

Codi: 15 05 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Actualització de la base de dades MOSAIC, que recull les altes, baixes i 

modiicacions que són el resultat de les resolucions administratives sobre les inci-
dències comunicades per les empreses i entitats turístiques reglamentades.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5562 – 8.2.2010 7661

Disposicions

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nom de l’establiment, adreça, telèfon, modalitat, 
grup, categoria, capacitat.

Organismes difusors: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal i comarcal
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 mes
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’ESTABLIMENTS TURÍSTICS: HO-
TELS, ACAMPAMENTS, TURISME RURAL I ALTRES
Objectiu de l’activitat: tractament estadístic de l’actualització de la base de da-
des BASETUR a partir de la informació comunicada per les empreses i entitats 
turístiques reglamentades.

ÍNDEX DE POSICIÓ COMPETITIVA REVELADA DEL TURISME

Codi: 15 07 01
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya 
Organismes col·laboradors: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, 
Institut d’Estudis Turístics

Ressenya de l’actuació: 
Elaboració d’uns índexs de posició competitiva que tinguin en compte l’evolució 

de l’oferta turística de Catalunya com a destinació en relació amb els principals 
competidors de la resta de l’Estat i de l’estranger.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral
Variables principals a investigar: índex de competitivitat, preus, quotes de 
mercat

Organismes difusors: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i Institut 
d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: trimestres 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: 21.800 euros 

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 
Activitat que desenvolupa: INDICADORS DE POSICIÓ COMPETITIVA DEL 
SECTOR TURÍSTIC
Objectiu de l’activitat: elaboració d’uns índexs de posició competitiva que tinguin 
en compte l’evolució del valor de l’oferta turística de Catalunya com a destinació 
en relació amb els principals competidors de la resta de l’Estat i de la Mediter-
rània.
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AVANÇ DE COMERÇ AMB L’ESTRANGER

Codi: 16 01 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Agència Estatal d’Administració Tributària

Ressenya de l’actuació: 
Aproitament estadístic de l’arxiu DUA i INTRASTAT per tal de conèixer 

conjunturalment l’evolució de les importacions i exportacions de Catalunya amb 
la resta del món.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen estadístic
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document adminis-
tratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: valor i tonatge de les importacions i exportacions 
per països, conceptes aranzelaris (CNAE, CUCI i grups d’utilització).

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: mesos 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 mesos
Cost directe estimat: 21.900 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: COMERÇ AMB L’ESTRANGER: AVANÇ I RESULTATS 
ESTRUCTURALS
Objectiu de l’activitat: explotació estadística de les dades provisionals, definitives 
i administratives i estadístiques del comerç de Catalunya amb la resta del món i 
segons el contingut tecnològic de les mercaderies.

COMERÇ AMB L’ESTRANGER SEGONS CONTINGUT TECNOLÒGIC

Codi: 16 01 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Aproitament estadístic de l’arxiu DIUA i INTRASTAT per tal de conèixer 

conjunturalment l’evolució de les importacions i exportacions de Catalunya amb 
la resta del món, utilitzant la nomenclatura de contingut tecnològic de l’OCDE.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen estadís-
tic
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document adminis-
tratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: trimestral
Variables principals a investigar: valor i tonatge de les importacions i exportacions 
per països, conceptes aranzelaris (CNE, CUCI i grups d’utilització).

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
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Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: trimestres 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 mesos
Cost directe estimat: 15.100 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: COMERÇ AMB L’ESTRANGER: AVANÇ I RESULTATS 
ESTRUCTURALS
Objectiu de l’activitat: explotació estadística de les dades provisionals, definitives 
i administratives i estadístiques del comerç de Catalunya amb la resta del món i 
segons el contingut tecnològic de les mercaderies.

COMERÇ AMB L’ESTRANGER ANUAL

Codi: 16 01 03
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Direcció General de Duanes

Ressenya de l’actuació: 
Aproitament estadístic de les dades deinitives de l’arxiu DUA i INTRASTAT 

per tal de conèixer conjunturalment l’evolució de les importacions i les exportacions 
de Catalunya amb la resta del món.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen estadístic
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document adminis-
tratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: valor i tonatge de les importacions i exportaci-
ons per països, conceptes aranzelaris, de CNAE, CUCI, R+D i grups d’utilització 
i mitjans de transport.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 14.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: COMERÇ AMB L’ESTRANGER: AVANÇ I RESULTATS 
ESTRUCTURALS
Objectiu de l’activitat: explotació estadística de les dades provisionals, definitives 
i administratives i estadístiques del comerç de Catalunya amb la resta del món i 
segons el contingut tecnològic de les mercaderies.

CLIMA EXPORTADOR

Codi: 16 02 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Anàlisi estadística i econòmica d’una enquesta a empresaris per conèixer l’evolució 

conjuntural de l’exportació de Catalunya i les seves expectatives.
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Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: trimestral
Variables principals a investigar: cartera de comandes, activitat exportadora, 
preus d’exportacions, preus internacionals i marges comercials.

Organismes difusors: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: trimestres 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: 31.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: CLIMA EXPORTADOR
Objectiu de l’activitat: conèixer l’evolució conjuntural de l’exportació de Catalunya 
i les seves expectatives.

INDICADORS DE POSICIÓ COMPETITIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL

Codi: 16 03 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament d’Economia i Finances, Institut d’Esta-
dística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció d’un conjunt d’indicadors de la competitivitat del sector industrial català 

a partir d’una operació de síntesi de les fonts rellevants.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: persona física, empresa i administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral
Variables principals a investigar: taxa de canvi real, nominal i indicadors de 
posició competitiva.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: trimestres 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: 7.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: INDICADORS DE POSICIÓ COMPETITIVA DEL 
SECTOR INDUSTRIAL
Objectiu de l’activitat: obtenció d’un conjunt d’indicadors de la competitivitat del 
sector industrial català.

ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

Codi: 17 01 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística
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Ressenya de l’actuació: 
Calcular un índex de la producció industrial (IPI) catalana a partir de les dades 

disponibles mensualment.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: establiment
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: producció industrial

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: mesos 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos
Cost directe estimat: 15.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL
Objectiu de l’activitat: càlcul d’un índex de la producció industrial catalana.

ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS

Codi: 17 02 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Calcular un índex de preus industrials (IPRI) de Catalunya a partir de les dades 

disponibles mensualment.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: establiment
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: preus industrials

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: mesos 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos
Cost directe estimat: 12.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS
Objectiu de l’activitat: càlcul d’un índex de preus industrials de Catalunya.

ÍNDEX DE VENDES EN GRANS SUPERFÍCIES

Codi: 17 03 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -
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Ressenya de l’actuació: 
Obtenir un indicador mensual de l’evolució del volum de vendes en els establiments 

comercials al detall deinits com a grans superfícies no especialitzades (2.500 m² 
mínim de la superfície de vendes) que operen a Catalunya.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: índex de vendes, alimentació i no alimen-
tació

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: mesos 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: 29.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ÍNDEX DE VENDES EN GRANS SUPERFÍCIES
Objectiu de l’activitat: obtenció d’un indicador mensual de l’evolució del volum 
de vendes en els establiments comercials al detall definits com a grans superfí-
cies no especialitzades (2.500 m² mínim de la superfície de vendes) que operen a 
Catalunya.

INDICADORS CONJUNTURALS DEL SECTOR SERVEIS

Codi: 17 04 01
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Elaborar uns indicadors que reflecteixin l’evolució conjuntural dels diferents 

sectors dels serveis, fent un tractament estadístic de les enquestes d’àmbit estatal 
en relació amb aquesta temàtica.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: volum d’ingressos

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: trimestres 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: 14.100 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: INDICADORS CONJUNTURALS DEL SECTOR DE 
SERVEIS
Objectiu de l’activitat: elaboració d’uns indicadors que reflecteixin l’evolució 
conjuntural dels diferents sectors de serveis.
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INDICADORS CONJUNTURALS DEL COMERÇ AL DETALL

Codi: 17 04 02
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Elaborar uns indicadors que permetin mesurar a curt termini l’evolució conjuntural de 

l’activitat en el sector del comerç al detall, fent un tractament estadístic de les enquestes 
d’àmbit estatal en relació amb aquesta temàtica. L’objectiu principal és conèixer les 
característiques fonamentals de les empreses dedicades a aquesta activitat.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: volum de vendes i ocupació

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: trimestres 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: 6.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: INDICADORS CONJUNTURALS DEL SECTOR DE 
SERVEIS
Objectiu de l’activitat: elaboració d’uns indicadors que reflecteixin l’evolució 
conjuntural dels diferents sectors de serveis.

CLIMA COMERCIAL URBÀ

Codi: 17 06 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Elaborar uns indicadors que reflecteixin l’evolució del sector de la distribució 

comercial als centres comercials a cel obert, fent un tractament estadístic d’una 
enquesta als centres esmentats.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: establiment
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: trimestral
Variables principals a investigar: avaluació conjunta de: vendes, marges, estocs, 
personal.

Organismes difusors: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: trimestres 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: 82.500 euros
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Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: CLIMA COMERCIAL URBÀ
Objectiu de l’activitat: elaboració d’uns indicadors que reflecteixin l’evolució del 
sector de la distribució comercial als centres comercials a cel obert.

CLIMA ECONÒMIC DE LA DEMARCACIÓ DE LA CAMBRA DE 
SABADELL I DE TERRASSA

Codi: 17 07 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Cambra Oicial de Comerç i Indústria de Sabadell, Cam-
bra Oicial de Comerç i Indústria de Terrassa, Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Elaborar una enquesta d’expectatives empresarials per a la demarcació, per tal 

de tenir un seguiment de la conjuntura de la indústria, la construcció, el comerç 
i la resta de serveis en la demarcació territorial de la Cambra de Sabadell i de la 
Cambra de Terrassa.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: empresa i establiment
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: semestral
Variables principals a investigar: cartera de comandes, marxa dels negocis, preus 
ocupació, inversió, factors que limiten la marxa del negoci

Organismes difusors: Cambra Oicial de Comerç i Indústria de Sabadell i Cambra 
Oicial de Comerç i Indústria de Terrassa
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: semestres 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: 62.700 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: CLIMA EMPRESARIAL DE LES CAMBRES DE 
COMERÇ
Objectiu de l’activitat: fer un seguiment de la conjuntura de la indústria, la cons-
trucció, el comerç i la resta de serveis en la demarcació territorial de la Cambra 
de Comerç de Sabadell, de la Cambra de Comerç de Terrassa i altres cambres de 
comerç interessades a desenvolupar aquesta activitat estadística.

CLIMA ECONÒMIC DE LA DEMARCACIÓ DE LA CAMBRA DE LLEIDA 
I TÀRREGA

Codi: 17 07 02
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Cambra Oicial de Comerç i Indústria de Lleida, Cambra 
Oicial de Comerç i Indústria de Tàrrega, Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Elaborar una enquesta d’expectatives empresarials per a la demarcació, per tal 

de tenir un seguiment de la conjuntura de la indústria, la construcció, el comerç i la 
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resta de serveis en la demarcació territorial de la Cambra de Lleida i de la Cambra 
de Tàrrega.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia i dades d’origen 
estadístic
Informant inicial: empresa i establiment
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: semestral
Variables principals a investigar: cartera de comandes, marxa dels negocis, preus, 
ocupació, inversió, factors que limiten la marxa del negoci

Organismes difusors: Cambra Oicial de Comerç i Indústria de Lleida i Cambra 
Oicial de Comerç i Indústria de Tàrrega
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: altres àmbits
Referència temporal dels resultats: trimestres 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: 50.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: CLIMA EMPRESARIAL DE LES CAMBRES DE 
COMERÇ
Objectiu de l’activitat: fer un seguiment de la conjuntura de la indústria, la cons-
trucció, el comerç i la resta de serveis en la demarcació territorial de la Cambra 
de Comerç de Sabadell, de la Cambra de Comerç de Terrassa i altres cambres de 
comerç interessades a desenvolupar aquesta activitat estadística.

CLIMA EMPRESARIAL

Codi: 17 07 03
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Cambra Oicial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona, Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Elaborar una enquesta per fer un seguiment de la marxa del negoci i conèixer les 

expectatives empresarials dels sectors de la indústria, la construcció, l’hoteleria, el 
comerç minorista i els serveis a les empreses de Catalunya.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: empresa i establiment
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: trimestral
Variables principals a investigar: marxa del negoci, facturació total, preus de 
venda, inversió, factors que limiten la marxa del negoci, compres.

Organismes difusors: Cambra Oicial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona i Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: trimestres 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Cost directe estimat: 295.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: CLIMA EMPRESARIAL DE LES CAMBRES DE 
COMERÇ
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Objectiu de l’activitat: fer un seguiment de la conjuntura de la indústria, la cons-
trucció, el comerç i la resta de serveis en la demarcació territorial de la Cambra 
de Comerç de Sabadell, de la Cambra de Comerç de Terrassa i altres cambres de 
comerç interessades a desenvolupar aquesta activitat estadística.

INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA

Codi: 17 08 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Economia i Finances
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Recopilació i anàlisi de conjuntura econòmica que aportin informació sobre la 

situació i l’evolució a curt termini de l’economia catalana.

Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadís-
tic

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: indicadors de conjuntura de l’activitat i de-
manda, comerç exterior, salaris, costos i preus, mercat de treball i sector monetari 
i inancer.

Organismes difusors: Departament d’Economia i Finances
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 setmana
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA
Objectiu de l’activitat: recopilació i elaboració d’indicadors de conjuntura eco-
nòmica que aportin informació sobre la situació i evolució a curt termini de 
l’economia catalana.

INDICADORS DE DEMOGRAFIA EMPRESARIAL

Codi: 17 08 02
Tipus d’actuació. nova

Organismes responsables: Departament de Treball
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Desenvolupar un projecte tècnic i estudiar la viabilitat d’establir uns indicadors 

de demograia empresarial i fer-ne el seguiment.

Origen de la informació: -
Informant inicial: -
Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: -
Variables principals a investigar: -
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Organismes difusors: Departament de Treball
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: -
Referència temporal dels resultats: -
Disponibilitat dels resultats sintètics: -
Cost directe estimat: 30.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA
Objectiu de l’activitat: recopilació i elaboració d’indicadors de conjuntura eco-
nòmica que aportin informació sobre la situació i evolució a curt termini de 
l’economia catalana.

ESTADÍSTICA  DE CONJUNTURA ELÈCTRICA

Codi: 17 09 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Economia i Finances
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Conèixer la conjuntura elèctrica a Catalunya mitjançant el tractament estadístic 

de la informació provinent de les principals empreses productores d’energia elèc-
trica en règim ordinari (incloent les compres i els consums dels diversos tipus de 
combustibles), de la principal distribuïdora d’energia elèctrica, de les dades de preus 
de mercat proporcionades per l’operador del mercat elèctric, i recull de les tarifes 
elèctriques vigents en cada moment ixades pel Govern central.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia i dades d’origen 
administratiu
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu i altres

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: producció d’energia elèctrica en règim ordinari, 
consum d’energia elèctrica en barres de central (EBC) de FECSA-ENDESA, factu-
ració de FECSA-ENDESA a mercat regulat a tarifa d’últim recurs i a mercat lliure, 
per tarifes i per sectors d’activitat econòmica, facturació de FECSA-ENDESA a 
mercat lliure per comercialitzadores, vendes en xarxa dels autoproductors connec-
tats a la xarxa de FECSA-ENDESA per tecnologies, qualitat del subministrament 
d’energia elèctrica de FECSA-ENDESA, preus del mercat elèctric (pool) i preus 
de les tarifes elèctriques vigents en cada moment.

Organismes difusors: Departament d’Economia i Finances
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos
Cost directe estimat: 67.400 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA ENERGÈTICA
Objectiu de l’activitat: obtenció d’informació a nivell conjuntural mensual sobre 
la producció, la transformació, la distribució, les vendes i les facturacions (per 
tarifes, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de 
les principals fonts d’energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia 
elèctrica i, parcialment, les energies renovables).
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ESTADÍSTICA  DE CONJUNTURA DE GAS NATURAL

Codi: 17 09 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Economia i Finances
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Conèixer la conjuntura del consum de gas natural a Catalunya mitjançant el 

tractament estadístic de la informació provinent de les principals empreses trans-
portistes i distribuïdores de gas natural, i recull de les tarifes d’últim recurs de gas 
natural vigents en cada moment ixades pel Govern central.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia i dades d’origen 
administratiu
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu i altres

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: demanda global de gas natural, facturació 
a mercat regulat a tarifa d’últim recurs i a mercat lliure, per tarifes i per sectors 
d’activitat econòmica, i preus de les tarifes d’últim recurs i de les tarifes d’accés de 
gas natural vigents en cada moment.

Organismes difusors: Departament d’Economia i Finances
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos
Cost directe estimat: 22.400 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA ENERGÈTICA
Objectiu de l’activitat: obtenció d’informació a nivell conjuntural mensual sobre 
la producció, la transformació, la distribució, les vendes i les facturacions (per 
tarifes, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de 
les principals fonts d’energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia 
elèctrica i, parcialment, les energies renovables).

ESTADÍSTICA  DE CONJUNTURA DE PETROLI

Codi: 17 09 03
Codi d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Economia i Finances
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Conèixer la conjuntura de la producció de petroli brut, la producció de productes 

petrolífers de les reineries i les plantes d’oleines, les vendes de productes petrolífers 
líquids i gasosos amb inalitats energètiques a Catalunya; i els preus internacionals 
del cru Brent, els preus mitjans de referència de gasolines, gasolis i fueloils i les 
tarifes regulades dels gasos liquats del petroli vigents en cada moment.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia, dades d’origen 
administratiu i dades d’origen estadístic 
Informant inicial: establiment, administracions públiques i altres organismes o 
institucions 
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu i transcripció 
de document estadístic 
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Periodicitat: mensual 
Variables principals a investigar: producció de petroli brut, producció de productes 
petrolífers de les reineries i les plantes d’oleines i vendes de productes petrolífers 
líquids amb inalitats energètiques (gasolines, querosens, gasolis i fueloils) i de 
productes petrolífers gasosos amb inalitats energètiques (gasos liquats del petro-
li: envasat, a dojo i canalitzat); i els preus internacionals del cru Brent, els preus 
mitjans de referència de gasolines, gasolis i fueloils a Espanya i a Catalunya i les 
tarifes regulades dels gasos liquats del petroli vigents en cada moment ixades pel 
Govern central.

Organismes difusors: Departament d’Economia i Finances
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos
Cost directe estimat: 11.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA ENERGÈTICA 
Objectiu de l’activitat: obtenció d’informació a nivell conjuntural mensual sobre 
la producció, la transformació, la distribució, les vendes i les facturacions (per 
tarifes, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de 
les principals fonts d’energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia 
elèctrica i, parcialment, les energies renovables).

ESTADÍSTICA  DE CONJUNTURA DE CARBÓ I COC DE PETROLI

Codi: 17 09 04
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament d’Economia i Finances
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Conèixer la conjuntura de la producció de lignit negre i dels consums de lignit negre, 

altres carbons i coc de petroli dels principals sectors consumidors a Catalunya.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: producció de lignit negre i consum de lignit negre, 
altres carbons i coc de petroli dels principals sectors consumidors a Catalunya.

Organismes difusors: Departament d’Economia i Finances
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos
Cost directe estimat: 11.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA ENERGÈTICA
Objectiu de l’activitat: obtenció d’informació a nivell conjuntural mensual sobre 
la producció, la transformació, la distribució, les vendes i les facturacions (per 
tarifes, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de 
les principals fonts d’energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia 
elèctrica i, parcialment, les energies renovables).
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ESTADÍSTICA  D’EXPECTATIVES INDUSTRIALS

Codi: 17 10 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
Organismes col·laboradors: Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç

Ressenya de l’actuació: 
Disposar d’un indicador qualitatiu de les expectatives empresarials en el sector de 

la indústria a Catalunya, mitjançant l’anàlisi estadística i econòmica de l’Enquesta 
de conjuntura industrial que realitza el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: cartera de comandes (totals i estrangeres); estocs 
de productes acabats; producció i tendència dels preus de venda per sectors.

Organismes difusors: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 setmana
Cost directe estimat: 10.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’EXPECTATIVES INDUSTRIALS
Objectiu de l’activitat: obtenció d’un indicador qualitatiu de les expectatives 
empresarials en el sector de la indústria a Catalunya.

ESTADÍSTICA  DELS COSTOS DE CONSTRUIR

Codi: 17 11 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques
Organismes col·laboradors: Cambra Oicial de Contractistes d’Obres de 
Catalunya

Ressenya de l’actuació: 
L’índex de costos de la construcció és un indicador mensual elaborat a partir d’una 

enquesta a les empreses associades a la Cambra Oicial de Contractistes d’Obres 
de Catalunya amb l’objectiu de conèixer el nivell de preus dels elements bàsics que 
coniguren l’estructura de costos d’una obra.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: mensual
Variables principals a investigar: índex de l’evolució dels costos de construir a 
Catalunya per tipologies d’obra.

Organismes difusors: Cambra Oicial de Contractistes d’Obres de Catalunya, 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Institut d’Estadística de 
Catalunya
Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet
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Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS COSTOS DE CONSTRUIR
Objectiu de l’activitat: conèixer l’evolució dels costos de construir a Catalunya 
per tipologies d’obra.

INDICADORS DE FIRES

Codi: 17 12 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Obtenir dades de diferents indicadors irals a i i efecte de facilitar als operadors 

econòmics, empreses i visitants unes previsions perquè puguin elaborar el seu 
calendari de participació i visita a les ires catalanes.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen estadís-
tic
Informant inicial: altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: superfície neta d’exposició contractada, expo-
sitors directes i visitants de les ires catalanes; dates de celebració de les activitats 
irals de l’any següent.

Organismes difusors: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 17.700 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: INDICADORS DE FIRES
Objectiu de l’activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques de les fires de Catalunya 
i dels indicadors firals.

COMPTES INTEGRATS DE LA PROTECCIÓ SOCIAL

Codi: 18 01 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya 
Organismes col·laboradors: Departament d’Acció Social i Ciutadania, Departament 
de Salut, Departament de Treball, Ministeri de Treball i Immigració

Ressenya de l’actuació: 
Recollida sistemàtica d’informació sobre les diferents institucions que participen 

en el sistema català de protecció social i la seva anàlisi i transformació d’acord amb 
els criteris establerts per la metodologia Seepros de la Unió Europea. Elaboració 
de comptes.
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Origen de la informació: dades d’origen estadístic basades en un acte administratiu, 
dades d’origen administratiu i dades d’origen estadístic
Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: despesa: funció, tipus, tipus de prestació, sis-
tema, unitat gestora, tipus de despesa i import. Ingressos: origen, tipus d’ingrés, 
sistema, unitat gestora i import.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2006-2007
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2011
Cost directe estimat: 20.300 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: COMPTES INTEGRATS DE LA DESPESA EN PRO-
TECCIÓ SOCIAL
Objectiu de l’activitat: avaluació dels recursos econòmics destinats a la protecció 
social a Catalunya.

PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS DE SOSTENIMENT DE LA RENDA

Codi: 18 02 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Departament d’Acció Social i Ciutadania

Ressenya de l’actuació: 
Recopilació i homogeneïtzació d’informació relativa al conjunt de prestacions 

de sosteniment de la renda existents a Catalunya, que ofereix informació històrica 
sobre el nombre de prestacions i els seus volums econòmics, així com altres in-
formacions complementàries que permetin un coneixement més complet d’aquest 
grup de prestacions, entre les quals destaquen les pensions de la Seguretat Social, 
però que també comprèn les pensions dels règims especials de funcionaris, les 
prestacions per atur i altres.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic basades en un acte administratiu 
i dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document adminis-
tratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: tipus de prestació, règim protector, import 
mes de desembre, import anual, nombre de prestacions a desembre, nombre mitjà 
anual de prestacions.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 9.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 
Activitat que desenvolupa: PRESTACIONS DE SOSTENIMENT DE LA RENDA 
Objectiu de l’activitat: conèixer el nombre i els volums econòmics de les presta-
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cions, i també altres informacions complementàries que permetin un coneixement 
més complet d’aquest grup de prestacions, dins el qual destaquen les pensions de 
la Seguretat Social, però que també comprèn les pensions dels règims especials 
de funcionaris, les prestacions per atur i altres.

ESTADÍSTICA  SOBRE EL FINANÇAMENT I LA COMPRA DE SERVEIS 
DE LA GENERALITAT AL SECTOR NO LUCRATIU

Codi: 18 03 01
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Departament d’Economia i Finances

Ressenya de l’actuació: 
Tractament de la informació comptable detallada de la Generalitat, creuada 

amb altra informació procedent de registres administratius, per tal de descriure la 
incidència de la Generalitat en el inançament de l’activitat de les entitats no lucra-
tives a Catalunya. Creació d’una base de dades sobre entitats no lucratives com a 
base per facilitar posteriors actualitzacions d’aquesta estadística i altres possibles 
actuacions en aquest àmbit.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: departament o organisme deutor, concepte 
pressupostari, classiicació de l’entitat, activitat de l’entitat, import.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2007-2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 27.400 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA I COMPTES DEL SECTOR NO LU-
CRATIU
Objectiu de l’activitat: tenir una aproximació integrada al sector de referència 
des d’una perspectiva econòmica.

COMPTES DELS SERVEIS SOCIALS

Codi: 18 06 01
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Departament d’Acció Social i Ciutadania, Institut 
d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Disseny i realització d’una estadística que aporti informació precisa sobre l’abast 

econòmic dels serveis socials.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen estadístic
Informant inicial: establiment
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
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Periodicitat: biennal
Variables principals a investigar: despesa en serveis socials, inançament, per-
sonal ocupat.

Organismes difusors: Departament d’Acció Social i Ciutadania i Institut d’Esta-
dística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre 2011
Cost directe estimat: 94.400 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA I COMPTES DELS SERVEIS SOCI-
ALS
Objectiu de l’activitat: tenir una aproximació integrada al sector de referència 
des d’una perspectiva econòmica.

ESTADÍSTICA  TERRITORIAL TIC A LES LLARS

Codi: 19 01 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Governació i Administracions Públi-
ques, Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Fundació Observatori de la Societat de la Informació 
de Catalunya (FOBSIC)

Ressenya de l’actuació: 
Obtenció d’estimacions territorials dels principals indicadors d’equipament i ús 

de les TIC a les llars. Aquestes estimacions es portaran a terme mitjançant la me-
todologia de l’estimació de petites àrees. Els resultats inals s’homogeneïtzen amb 
els continguts de l’explotació de l’Enquesta TIC que realitza l’INE.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: equipament en TIC, eines i aplicacions, ús de 
les TIC, formació en TIC, comerç electrònic i eParticipació

Organismes difusors: Departament de Governació i Administracions Públiques, 
Fundació Observatori de la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC) i 
Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre 2010
Cost directe estimat: 80.900 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’EQUIPAMENTS I USOS DE LES 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) EN LA PO-
BLACIÓ
Objectiu de l’activitat: explotació específica per a Catalunya de les enquestes 
d’equipaments i usos de les TIC a les llars catalanes en el marc d’un conveni amb 
l’Institut Nacional d’Estadística, i també d’una enquesta complementària per 
obtenir una desagregació territorial dels resultats.
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ESTADÍSTICA  TIC A LES LLARS

Codi: 19 01 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya 
Organismes col·laboradors: Departament de Governació i Administracions 
Públiques, Fundació Observatori de la Societat de la Informació de Catalunya 
(FOBSIC), Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Fer una explotació especíica per a Catalunya de l’Enquesta d’equipament i ús de 

les TIC a les llars d’àmbit estatal. Aquesta tasca es durà a terme segons els indicadors 
que identiiqui la FOBSIC, en harmonia amb les directrius d’i2010.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: semestral
Variables principals a investigar: equipament en TIC, eines i aplicacions, ús de 
les TIC, formació en TIC, comerç electrònic i eParticipació.

Organismes difusors: Departament de Governació i Administracions Públiques, 
Fundació Observatori de la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC) i 
Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 19.400 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’EQUIPAMENTS I USOS DE LES 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) EN LA PO-
BLACIÓ
Objectiu de l’activitat: explotació específica per a Catalunya de les enquestes 
d’equipaments i usos de les TIC a les llars catalanes en el marc d’un conveni amb 
l’Institut Nacional d’Estadística, i també d’una enquesta complementària per 
obtenir una desagregació territorial dels resultats.

ESTADÍSTICA  TIC A LES EMPRESES

Codi: 19 02 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Departament de Governació i Administracions 
Públiques, Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Fer una explotació especíica per a Catalunya de l’Enquesta sobre ús TIC i del 

comerç electrònic a les empreses d’àmbit estatal. Aquesta tasca es durà a terme se-
gons les variables que identiiqui la FOBSIC, en harmonia amb les directrius d’i2010 
i segons les variables d’ús de TIC per principals variables, agrupació d’activitat 
econòmica, i que permeti comparatives amb altres comunitats autònomes.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes
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Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: equipament en TIC, eines i aplicacions, ús de 
les TIC, formació en TIC, comerç electrònic i barreres.

Organismes difusors: Departament de Governació i Administracions Públiques, 
Fundació Observatori de la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC) i 
Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre 2010
Cost directe estimat: 19.400 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’EQUIPAMENTS I USOS DE LES 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) A LES EM-
PRESES
Objectiu de l’activitat: explotació específica per a Catalunya de les enquestes sobre 
equipaments i usos de les TIC a les empreses catalanes en el marc d’un conveni 
amb l’Institut Nacional d’Estadística.

ESTADÍSTICA  DEL SECTOR DE LES TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS (TIC)

Codi: 19 02 02
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Fundació Observatori de la Societat de la Informació 
de Catalunya (FOBSIC)

Ressenya de l’actuació: 
Fer una explotació especíica per a les empreses industrials i de serveis del sector 

TIC per a Catalunya a partir de l’Enquesta industrial d’empreses i de l’Enquesta anual 
de serveis que realitza l’INE. Aquesta tasca es durà a terme segons la delimitació 
del sector TIC proposada per l’OCDE.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes 

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre d’establiments, persones ocupades, 
ingressos d’explotació, volum de negoci, inversió, valor de la producció, consum 
intermedi, valor afegit brut.

Organismes difusors: Fundació Observatori de la Societat de la Informació de 
Catalunya (FOBSIC), Institut d’Estadística de Catalunya i Secretaria de Teleco-
municacions i Societat de la Informació
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 11.400 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’EQUIPAMENTS I USOS DE LES 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) A LES EM-
PRESES



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5562 – 8.2.2010 7681

Disposicions

Objectiu de l’activitat: explotació específica per a Catalunya de les enquestes sobre 
equipaments i usos de les TIC a les empreses catalanes en el marc d’un conveni 
amb l’Institut Nacional d’Estadística.

EQUIPAMENT I USOS DE TIC ALS CENTRES EDUCATIUS

Codi: 19 03 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Educació
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Recull d’informació sobre l’equipament en noves tecnologies dels centres 

docents d’educació primària i secundària i dels usos que se’n fa. També es recull 
informació sobre el nivell de coneixement que tenen els professors de les noves 
tecnologies.

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: establiment
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per Internet

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre i tipus d’ordinadors i altres dispositius 
informàtics i ús que en fan, coneixements d’informàtica dels professors i ús que 
en fan.

Organismes difusors: Departament d’Educació
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: curs 2009-2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre 2010
Cost directe estimat: 7.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’EQUIPAMENTS I USOS DE LES 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) ALS CEN-
TRES EDUCATIUS
Objectiu de l’activitat: obtenció d’informació sobre l’equipament en noves tecno-
logies i els usos que se’n fa als centres docents que imparteixen educació primària 
i secundària.

ESTADÍSTICA  DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ A LES ADMINISTRACIONS LOCALS

Codi: 19 04 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Governació i Administracions Pú-
bliques, Localret
Organismes col·laboradors: ens locals, Fundació Observatori de la Societat de la 
Informació de Catalunya (FOBSIC)

Ressenya de l’actuació: 
Elaboració d’una enquesta anual directa per Internet a les administracions locals 

catalanes que permeti conèixer la implantació i l’ús de les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació en el món local de Catalunya en el marc de l’acord entre la 
Generalitat i Localret.
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Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per Internet

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: equipament en TIC, eines i aplicacions, ús de 
les TIC, formació del personal en TIC, pressupost en TIC, accés a Internet dels ens 
locals, serveis als ciutadans via TIC i telecentres

Organismes difusors: Departament de Governació i Administracions Públiques, 
Fundació Observatori de la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC) i 
Localret
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 12.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’EQUIPAMENTS I USOS DE LES 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) A L’ADMI-
NISTRACIÓ LOCAL
Objectiu de l’activitat: conèixer la implantació i l’ús de les TIC en el món local de 
Catalunya, en el marc de l’acord entre la Generalitat i Localret.

ESTADÍSTICA  DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Codi: 19 05 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), Departament de Governació i 
Administracions Públiques
Organismes col·laboradors: Fundació Observatori de la Societat de la Informació 
de Catalunya (FOBSIC), Ministeri d’Administracions Públiques, Observatori de 
l’Administració Electrònica de les comunitats autònomes.

Ressenya de l’actuació: 
Realització d’una enquesta que permeti obtenir informació sobre l’equipament 

en noves tecnologies disponibles a l’Administració pública de la Generalitat de 
Catalunya, i l’ús que se’n fa. Aquesta tasca es durà a terme segons els indicadors 
que identiiqui el CTTI, en harmonia amb les directrius d’eEurope i el Ministeri 
d’Administracions Públiques i en col·laboració amb l’Observatori de l’Administració 
Electrònica de les comunitats autònomes (OAE).

Origen de la informació: dades d’una operació de camp pròpia
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: equipament en TIC, eines i aplicacions, ús de 
les TIC, formació del personal en TIC, pressupost en TIC, accés a Internet de l’Ad-
ministració pública de la Generalitat, serveis als ciutadans via TIC i telecentres.

Organismes difusors: Departament de Governació i Administracions Públiques i 
Fundació Observatori de la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC)
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
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Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 12.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES TECNOLOGIES DE LA INFOR-
MACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) A LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Objectiu de l’activitat: obtenir informació sobre l’equipament en noves tecnologies 
disponibles a l’Administració pública de la Generalitat i l’ús que se’n fa.

ESTADÍSTICA  DE PERSONAL D’R+D

Codi: 20 01 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya 
Organismes col·laboradors: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, 
Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Fer una explotació anual especíica de les estadístiques sobre activitats d’R+D 

de l’Institut Nacional d’Estadística.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: empresa, administracions públiques i altres organismes o 
institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: personal ocupat en activitats d’R+D, per sectors 
i tipologia d’ocupació, personal ocupat en activitats d’R+D equivalents a jornada 
completa, per sectors i tipologia d’ocupació.

Organismes difusors: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i Institut 
d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre 2010
Cost directe estimat: 7.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE RECERCA I DES-
ENVOLUPAMENT (R+D)
Objectiu de l’activitat: coneixement de les característiques de l’ocupació en acti-
vitats de recerca i desenvolupament (R+D) a Catalunya.

ESTADÍSTICA  DE FINANÇAMENT I DESPESA EN R+D

Codi: 20 02 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, 
Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Fer una explotació anual especíica de les estadístiques sobre activitats d’R+D 

de l’Institut Nacional d’Estadística.
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Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: empresa, administracions públiques i altres organismes o 
institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: despesa en R+D per sectors d’execució, 
inançament de l’R+D per origen dels fons.

Organismes difusors: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i Institut 
Nacional d’Estadística
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 7.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE FINANÇAMENT I DESPESA EN 
RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ (R+D+I)
Objectiu de l’activitat: coneixement de les característiques de la despesa interi-
or en recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) de Catalunya per sectors 
d’execució i origen dels fons.

ESTADÍSTICA  DE LA INNOVACIÓ

Codi: 20 03 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, 
Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Fer una explotació anual especíica de les estadístiques sobre l’Enquesta d’inno-

vació tecnològica de les empreses de l’Institut Nacional d’Estadística.

Origen de la informació: dades d’origen estadístic
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: nombre d’empreses innovadores segons si fan 
innovació de producte, de procés i de producte i procés, intensitat d’innovació, 
despeses en innovació segons activitat innovadora.

Organismes difusors: Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CI-
DEM) i Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 11.900 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D’INNOVACIÓ
Objectiu de l’activitat: coneixement del nombre d’empreses innovadores, la in-
tensitat d’innovació, la despesa en innovació, el percentatge de la xifra de negoci 
en productes nous o millorats.
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ELABORACIÓ I SEGUIMENT DE PROGRAMES ANUALS D’ACTUACIÓ 
ESTADÍSTICA

Codi: 21 01 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya 
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Elaboració de la proposta de programa anual d’actuació estadística per a l’any 

2011 mitjançant el suport tècnic, la recollida sistemàtica, l’anàlisi i l’estandarditza-
ció de les propostes d’actuacions estadístiques previstes pels organismes integrats 
en el sistema estadístic català. També inclou el seguiment tècnic i jurídic de les 
actuacions programades, així com l’informe sobre el nivell d’acompliment de les 
actuacions estadístiques programades l’any 2009.

Origen de la informació: -
Informant inicial: -
Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: -

Organismes difusors: -
Mitjà principal de difusió: -
Nivell de desagregació territorial: -
Referència temporal dels resultats: -
Disponibilitat dels resultats sintètics: -
Cost directe estimat: 214.400 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: DIRECTRIUS DE COORDINACIÓ I HOMOLOGACIÓ 
TÈCNICA
Objectiu de l’activitat: garantir la correcció tècnica de l’estadística oficial catalana 
d’acord amb la legislació estadística vigent.

REGISTRE DE FITXERS ESTADÍSTICS

Codi: 21 01 02
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Agència Catalana de Protecció de Dades

Ressenya de l’actuació: 
Implementació del Registre de fitxers estadístics, d’acord amb les disposicions 

de la Llei del Pla estadístic de Catalunya vigent i la resta de normativa que li sigui 
d’aplicació, als efectes d’informar sobre la creació i la cessió de itxers amb inalitats 
estadístiques per part d’organismes integrats en el Sistema estadístic de Catalunya. 
L’actuació també inclou la implementació de mecanismes per vetllar pel compliment 
del secret estadístic i l’adequació a la normativa subsidiària sobre la protecció de 
dades de caràcter personal.

Origen de la informació: -
Informant inicial: -
Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: -
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Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: -
Referència temporal dels resultats: -
Disponibilitat dels resultats sintètics: -
Cost directe estimat: 72.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: DIRECTRIUS DE COORDINACIÓ I HOMOLOGACIÓ 
TÈCNICA
Objectiu de l’activitat: garantir la correcció tècnica de l’estadística oficial catalana 
d’acord amb la legislació estadística vigent.

ASSISTÈNCIA TÈCNICA ESTADÍSTICA A LA PRODUCCIÓ I LA DIFUSIÓ

Codi: 21 01 03
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Prestació de l’assistència tècnica de l’Idescat que requereixen les diferents entitats 

que formen part del Sistema estadístic de Catalunya per a l’elaboració d’estadístiques 
oicials. Les actuacions es concreten en l’assessorament tècnic sobre la metodologia 
estadística i els procediments associats, així com l’aplicació de les normes tècniques 
que estableix la legislació vigent en matèria estadística.

Origen de la informació: -
Informant inicial: -
Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: -

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: -
Nivell de desagregació territorial: -
Referència temporal dels resultats: -
Disponibilitat dels resultats sintètics: -
Cost directe estimat: 56.400 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: DIRECTRIUS DE COORDINACIÓ I HOMOLOGACIÓ 
TÈCNICA
Objectiu de l’activitat: garantir la correcció tècnica de l’estadística oficial catalana 
d’acord amb la legislació estadística vigent.

CLASSIFICACIÓ CATALANA DE COMERÇ AMB L’ESTRANGER

Codi: 21 02 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Termcat

Ressenya de l’actuació: 
Efectuar els treballs d’adaptació de l’edició 2010 de la Classiicació catalana de 

comerç amb l’estranger (CCCE-edició 2010), derivada de la Nomenclatura combinada 
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comunitària, així com els seus mecanismes d’actualització anual. L’actuació també 
inclou la versió electrònica actualitzada de la seva estructura, notes explicatives i 
correspondències amb les classiicacions d’activitats econòmiques i de productes: 
CCAE-93 Rev.1, CCAE-2009, CUCI Rev.3, Grups de productes, NSTR i grups 
tecnològics.

Origen de la informació: -
Informant inicial: -
Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: -

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: -
Referència temporal dels resultats: -
Disponibilitat dels resultats sintètics: -
Cost directe estimat: 21.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTA-
DÍSTIQUES OFICIALS
Objectiu de l’activitat: perfeccionament dels criteris d’homogeneïtat tècnica de 
l’estadística oficial catalana.

ADAPTACIÓ D’ALTRES CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES

Codi: 21 02 03
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Departament de Salut, Termcat

Ressenya de l’actuació: 
Continuació de les tasques de l’adaptació catalana d’altres classiicacions es-

tadístiques d’interès en els àmbits de l’estadística sobre la producció industrial 
(PRODCOM), les funcions de consum inal (COICOP) o les malalties (CIM-10). 
Alguna d’aquestes adaptacions pot ser objecte d’oicialització com a classiicació 
d’ús obligatori en el sistema estadístic català.

Origen de la informació: -
Informant inicial: -
Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: -

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet
Nivell de desagregació territorial: -
Referència temporal dels resultats: -
Disponibilitat dels resultats sintètics: -
Cost directe estimat: 45.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTA-
DÍSTIQUES OFICIALS
Objectiu de l’activitat: perfeccionament dels criteris d’homogeneïtat tècnica de 
l’estadística oficial catalana.
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NORMALITZACIÓ D’UNITATS ESTADÍSTIQUES

Codi: 21 02 04
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Departament de Governació i Administracions 
Públiques

Ressenya de l’actuació: 
Renovació contínua del sistema de codis d’entitats territorials i ens de gestió 

que s’oicialitzen als efectes estadístics a Catalunya, a partir de l’assignació dels 
codis de les entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, entitats metro-
politanes, ens de gestió, consorcis i societats amb participació pública local per 
part del Departament de Governació i Administracions Públiques, i els codis de la 
resta d’unitats estadístiques d’altres àmbits territorials (internacional, comunitari i 
estatal). L’actuació inclou l’actualització dels topònims catalans, la gestió i el trac-
tament de la informació de base per a la referenciació geogràica de la informació 
estadística, els treballs de normalització dels viaris de Catalunya i la revisió de la 
base de codis territorials.

Origen de la informació: -
Informant inicial: -
Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: -
Variables principals a investigar: -

Organismes difusors: Departament de Governació i Administracions Públiques 
i Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: -
Referència temporal dels resultats: -
Disponibilitat dels resultats sintètics: -
Cost directe estimat: 38.400 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTA-
DÍSTIQUES OFICIALS
Objectiu de l’activitat: perfeccionament dels criteris d’homogeneïtat tècnica de 
l’estadística oficial catalana.

CODIFICACIÓ AUTOMÀTICA

Codi: 21 02 05
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Manteniment i adequació de la base de dades i de les aplicacions de varianters 

a les codiicacions vigents (ocupació, activitat econòmica, municipis, nacionalitat 
i província), per tal de facilitar la codiicació automàtica de les respostes en literal 
obert de les diferents operacions estadístiques. L’actuació inclou la continuació dels 
treballs d’adaptació dels literals d’activitat econòmica de la base a la Classiicació 
catalana d’activitats econòmiques 2009 i l’inici dels treballs d’adaptació dels literals 
d’ocupació de la base a la futura Classiicació catalana d’ocupacions 2010.
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Origen de la informació: -
Informant inicial: -
Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: -

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: -
Nivell de desagregació territorial: -
Referència temporal dels resultats: -
Disponibilitat dels resultats sintètics: -
Cost directe estimat: 23.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTA-
DÍSTIQUES OFICIALS
Objectiu de l’activitat: perfeccionament dels criteris d’homogeneïtat tècnica de 
l’estadística oficial catalana.

CLASSIFICACIÓ CATALANA D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Codi: 21 02 06
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Completar la implementació de la Classiicació catalana d’activitats econòmiques 

2009 (CCAE-2009) en les activitats de producció estadística a l’entorn de macro-
magnituds, comptes econòmics i estadístiques estructurals de sectors productius 
que genera el Sistema estadístic de Catalunya. L’actuació també comprèn l’assis-
tència tècnica a les institucions que requereixin una desagregació més àmplia de 
la CCAE-2009 per la seva activitat especíica.

Origen de la informació: -
Informant inicial: -
Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: -

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: -
Nivell de desagregació territorial: -
Referència temporal dels resultats: -
Disponibilitat dels resultats sintètics: -
Cost directe estimat: 16.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTA-
DÍSTIQUES OFICIALS
Objectiu de l’activitat: perfeccionament dels criteris d’homogeneïtat tècnica de 
l’estadística oficial catalana.
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CLASSIFICACIÓ CATALANA D’OCUPACIONS

Codi: 21 02 07
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Termcat

Ressenya de l’actuació: 
Ajustar els treballs d’adaptació de la Classiicació catalana d’ocupacions 2010 

(CCO-2010), derivada de la futura classiicació internacional uniforme d’ocupacions 
2008 (CIUO-2008) i de la futura classiicació estatal d’ocupacions (CNO-2010), una 
vegada inalitzin els treballs a càrrec de l’Idescat en el si del grup de treball INE-
comunitats autònomes sobre les noves classiicacions d’àmbit internacional i estatal. 
L’actuació preveu l’establiment de consultes en el marc del Sistema estadístic de 
Catalunya a i de completar el procés d’oicialització de la CCO-2010.

Origen de la informació: -
Informant inicial: -
Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: -
Variables principals a investigar: -

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: -
Referència temporal dels resultats: -
Disponibilitat dels resultats sintètics: -
Cost directe estimat: 23.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTA-
DÍSTIQUES OFICIALS
Objectiu de l’activitat: perfeccionament dels criteris d’homogeneïtat tècnica de 
l’estadística oficial catalana.

CLASSIFICACIÓ CATALANA DE PRODUCTES PER ACTIVITATS

Codi: 21 02 08
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Termcat

Ressenya de l’actuació: 
Finalització dels treballs d’adaptació de la futura Classiicació catalana de pro-

ductes per activitats 2010 (CCPA-2010) a la classiicació europea de productes per 
activitats 2008 (CPA-2008), derivada de la Classiicació catalana d’activitats eco-
nòmiques 2009 (CCAE-2009). Aquesta classiicació esdevindrà una desagregació 
de la CCAE-2009 en termes de productes.

Origen de la informació: -
Informant inicial: -
Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: -

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
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Nivell de desagregació territorial: -
Referència temporal dels resultats: -
Disponibilitat dels resultats sintètics: -
Cost directe estimat: 35.900 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTA-
DÍSTIQUES OFICIALS
Objectiu de l’activitat: perfeccionament dels criteris d’homogeneïtat tècnica de 
l’estadística oficial catalana.

CLASSIFICACIÓ CATALANA D’EDUCACIÓ

Codi: 21 02 09
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Termcat

Ressenya de l’actuació: 
Participació en el grup de treball estatal dedicat a l’actualització de les classiicacions 

d’educació vigents a nivell internacional (Classiicació internacional normalitzada 
d’educació 1997, CINE-1997) i estatal (Classiicació nacional d’educació 2000, 
CNED-2000), procés que ha de culminar en l’establiment de la futura Classiicació 
catalana d’educació 2012 (CCED-2012).

Origen de la informació: -
Informant inicial: -
Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: -

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet
Nivell de desagregació territorial: -
Referència temporal dels resultats: -
Disponibilitat dels resultats sintètics: -
Cost directe estimat: 23.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTA-
DÍSTIQUES OFICIALS
Objectiu de l’activitat: perfeccionament dels criteris d’homogeneïtat tècnica de 
l’estadística oficial catalana.

FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL EN ESTADÍSTICA

Codi: 21 03 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Departament de Governació i Administracions 
Públiques, organismes especialitzats, universitats

Ressenya de l’actuació: 
Organització de cursos, seminaris i sessions tècniques a càrrec de l’Idescat o amb 

la col·laboració d’universitats i altres organismes especialitzats sobre la normativa, 
els mètodes estadístics i programari orientat a la producció i difusió estadística, per 
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tal de facilitar el reciclatge i el perfeccionament professional del personal estadístic 
o bé la divulgació de fonts pels usuaris d’informació estadística.

Origen de la informació: -
Informant inicial: -
Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: -

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: -
Referència temporal dels resultats: -
Disponibilitat dels resultats sintètics: -
Cost directe estimat: 42.400 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: FORMACIÓ EN MÈTODES I PROCEDIMENTS 
ESTADÍSTICS
Objectiu de l’activitat: programació i execució d’accions formatives o divulgatives 
adreçades al personal tècnic especialitzat al servei de l’estadística oficial i als 
usuaris d’informació estadística.

COOPERACIÓ EDUCATIVA EN ESTADÍSTICA

Codi: 21 03 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: organismes especialitzats, universitats

Ressenya de l’actuació: 
Concertació d’accions formatives amb els ensenyaments universitaris ains i 

centres de secundària mitjançant estades en pràctiques d’alumnes universitaris a 
la seu de l’Idescat i l’organització de visites col·lectives per tal de conèixer els seus 
productes, activitats i serveis en l’àmbit de l’estadística oicial. 

Origen de la informació: -
Informant inicial: 
Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: -

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: -
Referència temporal dels resultats: -
Disponibilitat dels resultats sintètics: -
Cost directe estimat: 16.400 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: FORMACIÓ EN MÈTODES I PROCEDIMENTS 
ESTADÍSTICS
Objectiu de l’activitat: programació i execució d’accions formatives o divulgatives 
adreçades al personal tècnic especialitzat al servei de l’estadística oficial i als 
usuaris d’informació estadística.
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MÈTODES D’ESTIMACIÓ DE PETITES ÀREES

Codi: 21 04 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: universitats catalanes

Ressenya de l’actuació: 
Nous desenvolupaments metodològics relacionats amb l’estimació de petites àrees 

com una estratègia alternativa a l’ampliació de mostres de les principals operacions 
d’enquesta a nivell estatal i pròpies.

Origen de la informació: -
Informant inicial: -
Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: -
Variables principals a investigar: -

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya i universitats catalanes
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: -
Referència temporal dels resultats: -
Disponibilitat dels resultats sintètics: -
Cost directe estimat: 28.300 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: INNOVACIONS METODOLÒGIQUES EN L’ESTA-
DÍSTICA OFICIAL
Objectiu de l’activitat: impuls dels avenços metodològics, procedimentals i ins-
trumentals que procurin la màxima qualitat i eficàcia en la producció i la difusió 
de resultats estadístics.

DESENVOLUPAMENTS EN MÈTODES DE CONTROL DE LA 
REVELACIÓ ESTADÍSTICA

Codi: 21 04 02
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: organismes especialitzats, universitats

Ressenya de l’actuació: 
Actualitzar el sistema automatitzat de l’Idescat orientat a la preservació del secret 

estadístic en la difusió de microdades (registres individuals) i de macrodades (dades 
tabulades), així com completar el conjunt de criteris que els sigui d’aplicació. L’ac-
tuació també inclou la resolució dels aspectes legals i tecnològics sobre l’eventual 
implantació de centres d’accés segur a dades originals sotmeses a secret estadístic 
en el Sistema estadístic de Catalunya.

Origen de la informació: -
Informant inicial: -
Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: -

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet
Nivell de desagregació territorial: -
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Referència temporal dels resultats: -
Disponibilitat dels resultats sintètics: -
Cost directe estimat: 50.100 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: INNOVACIONS METODOLÒGIQUES EN L’ESTA-
DÍSTICA OFICIAL
Objectiu de l’activitat: impuls dels avenços metodològics, procedimentals i ins-
trumentals que procurin la màxima qualitat i eficàcia en la producció i la difusió 
de resultats estadístics.

APLICACIONS DE MÈTODES DE FUSIÓ O D’INTEGRACIÓ DE DADES

Codi: 21 04 03
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Departament de Salut, Universitat Politècnica de 
Catalunya

Ressenya de l’actuació: 
Aprofundir les prestacions de les tècniques de fusió de dades d’enquestes i/o ad-

ministratives en l’àmbit de l’estadística oicial catalana, d’acord amb el programa de 
treball conjunt amb la Universitat Politècnica de Catalunya sobre les estadístiques 
de salut de la població. Amb l’objectiu de minimitzar la càrrega que suporten les 
unitats informants, es preveu disposar d’un conjunt d’evidències en el cas d’enquestes 
complementàries i successives.

Origen de la informació: -
Informant inicial: -
Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: -

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet
Nivell de desagregació territorial: -
Referència temporal dels resultats: -
Disponibilitat dels resultats sintètics: -
Cost directe estimat: 44.300 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: INNOVACIONS METODOLÒGIQUES EN L’ESTA-
DÍSTICA OFICIAL
Objectiu de l’activitat: impuls dels avenços metodològics, procedimentals i ins-
trumentals que procurin la màxima qualitat i eficàcia en la producció i la difusió 
de resultats estadístics.

GENERACIÓ AUTOMÀTICA D’ENQUESTES ON-LINE

Codi: 21 05 02
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Continuar la programació del generador d’enquestes en línia adaptant-lo als reque-

riments de nous projectes on sigui necessària la utilització d’un qüestionari web.
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Origen de la informació: -
Informant inicial: -
Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar:-

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: -
Nivell de desagregació territorial: -
Referència temporal dels resultats: -
Disponibilitat dels resultats sintètics: -
Cost directe estimat: 15.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: DESENVOLUPAMENTS COMPUTACIONALS EN 
ESTADÍSTICA
Objectiu de l’activitat: disseny, desenvolupament o adaptació de noves tecnologies 
en sistemes d’informació orientades a la captura, el processament i la difusió de 
la informació estadística oficial.

GEOREFERENCIACIÓ DEL SECCIONAT MUNICIPAL

Codi: 22 01 01
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Institut Cartogràic de Catalunya, Institut d’Estadística 
de Catalunya
Organismes col·laboradors: ens locals, Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Recopilació de la informació cartogràica i georeferenciació anual de 

les modiicacions inframunicipals (districtes i seccions) dels municipis de 
Catalunya.

Origen de la informació: -
Informant inicial: -
Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: -

Organismes difusors: Institut Cartogràic de Catalunya i Institut d’Estadística 
de Catalunya
Mitjà principal de difusió: suport informàtic
Nivell de desagregació territorial: secció censal
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 51.400 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 
Activitat que desenvolupa: SISTEMES DE GEOREFERENCIACIÓ 
Objectiu de l’activitat: articulació d’un sistema de referenciació geogràfica que 
contingui l’estadística territorial al més desagregada possible i segmentada per 
àmbits sectorials, juntament amb els mecanismes continus d’actualització dels 
referents cartogràfics.
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IDENTIFICADORS TERRITORIALS DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Codi: 22 04 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Actualització i manteniment del seccionat de la ciutat de Barcelona en compli-

ment de la Llei orgànica 5/85, sobre règim electoral, fent un sistema de referenciació 
geogràica que incorpori diferents convertidors. Manteniment de les diferents 
divisions estadístiques de la ciutat.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: les mateixes divisions territorials: districtes, 
zones estadístiques grans, barris, àrees estadístiques bàsiques, zones de recerca, 
seccions censals

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: secció censal
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata
Cost directe estimat: 11.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: IDENTIFICADORS TERRITORIALS DEL MUNICIPI 
DE BARCELONA
Objectiu de l’activitat: actualització i manteniment del seccionat de la ciutat de 
Barcelona en compliment de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general.

REGISTRE DE POBLACIÓ DE CATALUNYA

Codi: 23 01 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Manteniment, explotació i custòdia d’un registre nominal amb les dades actualit-

zades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons municipals d’habitants 
de tots els ajuntaments de Catalunya. Els òrgans de la Generalitat poden utilitzar 
aquest registre exclusivament per a afers en els quals la residència o el domicili 
siguin dades rellevants. Aquestes dades poden ser utilitzades, també, per extreure’n 
mostres per a actuacions estadístiques oicials.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: persona física
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: sexe, edat, lloc de residència, lloc de naixement 
i nacionalitat
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Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: suport informàtic sota demanda autoritzada
Nivell de desagregació territorial: inframunicipal
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n i 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 21.100 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: REGISTRE DE POBLACIÓ DE CATALUNYA
Objectiu de l’activitat: manteniment, explotació i custòdia d’un registre adminis-
tratiu on hi ha les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en 
els padrons municipals d’habitants de tots els ajuntaments de Catalunya.

REGISTRE LONGITUDINAL DE POBLACIÓ

Codi: 23 01 02
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Iniciar la primera fase del projecte per tal de dur a terme un registre continu 

de població que permeti fer un seguiment de l’evolució de les característiques 
demogràiques de la població.

Origen de la informació: -
Informant inicial: -
Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: -

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: -
Nivell de desagregació territorial: -
Referència temporal dels resultats: -
Disponibilitat dels resultats sintètics: -
Cost directe estimat: 83.300 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: REGISTRE DE POBLACIÓ DE CATALUNYA
Objectiu de l’activitat: manteniment, explotació i custòdia d’un registre adminis-
tratiu on hi ha les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en 
els padrons municipals d’habitants de tots els ajuntaments de Catalunya.

DIRECTORI D’HABITATGES

Codi: 23 02 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació: 
Actualització de la relació d’habitatges familiars principals i la seva distribució 

territorial, segons l’adreça postal, a partir de l’explotació del Registre de població 
de Catalunya.
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Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: adreça postal

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: suport informàtic
Nivell de desagregació territorial: inframunicipal
Referència temporal dels resultats: 1 de gener de 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 7.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: DIRECTORI D’HABITATGES
Objectiu de l’activitat: relació del nombre i distribució territorial, segons l’adreça 
postal, dels habitatges de Catalunya.

DIRECTORI DE MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL VOLUNTÀRIA

Codi: 23 03 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d’Economia i Finances
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
La informació per a l’elaboració d’aquest directori es basa en els comptes con-

solidats de les mutualitats de previsió social. Hi ha l’obligatorietat d’inscriure’s al 
registre tant per a les mutualitats de nova creació com per a les modiicacions de 
les ja existents.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu
Informant inicial: empresa
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document admi-
nistratiu

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: actius, socis, quotes, ingressos, despeses, pro-
visions per comarques, prestacions, nombre d’entitats, inversors i reassegurança.

Organismes difusors: Departament d’Economia i Finances
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2010
Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: DIRECTORI D’EMPRESES I ESTABLIMENTS
Objectiu de l’activitat: coneixement de les empreses i els establiments amb ac-
tivitat econòmica a Catalunya amb l’objectiu de generar les mostres de llistes 
d’empreses i establiments que siguin necessàries per portar a terme enquestes del 
Sistema estadístic de Catalunya o per a recerques d’interès per al coneixement 
de l’economia de Catalunya.
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DIRECTORI D’EMPRESES I ESTABLIMENTS

Codi: 23 03 02
Tipus d’actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: cambres de comerç de Catalunya, departaments de 
la Generalitat de Catalunya, Institut Nacional d’Estadística, Ministeri de Foment, 
Ministeri d’Economia i Hisenda

Ressenya de l’actuació: 
Explotació especíica per a Catalunya de marcs d’enquestes i d’arxius adminis-

tratius per tal d’obtenir directoris iables sobre les empreses i els establiments amb 
activitat econòmica a Catalunya.

Origen de la informació: dades d’origen administratiu i dades d’origen esta-
dístic
Informant inicial: empresa i administracions públiques
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: raó social, indicadors de dimensió i domicili

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: sota demanda
Nivell de desagregació territorial: municipal
Referència temporal dels resultats: 2008
Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre 2010
Cost directe estimat: 14.600 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: DIRECTORI D’EMPRESES I ESTABLIMENTS
Objectiu de l’activitat: coneixement de les empreses i els establiments amb ac-
tivitat econòmica a Catalunya amb l’objectiu de generar les mostres de llistes 
d’empreses i establiments que siguin necessàries per portar a terme enquestes del 
Sistema estadístic de Catalunya o per a recerques d’interès per al coneixement 
de l’economia de Catalunya.

WEB DE L’INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA

Codi: 24 01 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Manteniment, actualització i ampliació del web de l’Idescat per facilitar la di-

fusió dels resultats estadístics i l’accés a la informació derivada de l’execució dels 
programes anuals d’actuació estadística.

Origen de la informació: -
Informant inicial: -
Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: -

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: -
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Referència temporal dels resultats: -
Disponibilitat dels resultats sintètics: -
Cost directe estimat: 325.800 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: WEB DE L’INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE 
CATALUNYA
Objectiu de l’activitat: facilitar l’accés a la informació derivada de l’execució dels 
programes anuals d’actuació estadística.

BIBLIOTECA DE L’INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA

Codi: 24 02 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Recopilació, conservació, emmagatzematge i difusió de l’estadística oicial de 

Catalunya, així com de la documentació estadística de caràcter estatal i de la Unió 
Europea. Els serveis de la biblioteca inclouen l’atenció dels usuaris presencials, 
l’atenció d’informació telefònica i l’accés al web de l’Idescat, així com del seu 
catàleg informatitzat.

Origen de la informació: -
Informant inicial: -
Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: -
Variables principals a investigar: -

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet i biblioteca de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya
Nivell de desagregació territorial: -
Referència temporal dels resultats: -
Disponibilitat dels resultats sintètics: -
Cost directe estimat: 330.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: BIBLIOTECA DE L’INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE 
CATALUNYA
Objectiu de l’activitat: recopilació, conservació, emmagatzematge i difusió de 
l’estadística oficial de Catalunya.

SERVEI D’ATENCIÓ DE DEMANDES

Codi: 24 03 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Gestió, coordinació i atenció de les demandes d’usuaris sobre resultats estadístics 

i sobre les activitats relacionades amb l’estadística oicial a Catalunya.

Origen de la informació: -
Informant inicial: -
Tècnica de recollida de les dades primàries: -
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Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: -

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: -
Nivell de desagregació territorial: -
Referència temporal dels resultats: -
Disponibilitat dels resultats sintètics: -
Cost directe estimat: 200.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: SERVEI D’ATENCIÓ DE DEMANDES
Objectiu de l’activitat: gestió, coordinació i atenció de les demandes d’usuaris 
sobre resultats estadístics i altres aspectes relacionats amb l’estadística oficial, i 
també l’atenció personalitzada als mitjans de comunicació.

SERVEI D’ATENCIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Codi: 24 03 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Difusió dels resultats estadístics als mitjans de comunicació, així com la coordi-

nació i atenció de les demandes dels mitjans sobre disponibilitat, interpretació de 
dades i anàlisis tècniques de la informació estadística.

Origen de la informació: -
Informant inicial: -
Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: -

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: -
Nivell de desagregació territorial: -
Referència temporal dels resultats: -
Disponibilitat dels resultats sintètics: -
Cost directe estimat: 103.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: SERVEI D’ATENCIÓ DE DEMANDES
Objectiu de l’activitat: gestió, coordinació i atenció de les demandes d’usuaris 
sobre resultats estadístics i altres aspectes relacionats amb l’estadística oficial, i 
també l’atenció personalitzada als mitjans de comunicació.

ANUARI ESTADÍSTIC DE CATALUNYA

Codi: 25 01 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
L’Anuari estadístic de Catalunya reuneix, en una sola font de consulta de fàcil 

accés per als usuaris, la informació estadística més rellevant produïda per diferents 
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organismes. La diversitat de temes i les diferents referències temporals i territorials 
de la informació requereixen un procés de sistematització i ordenació de les dades 
recopilades en un esquema estable que en permeti la comparabilitat i la correcta 
interpretació.

Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document adminis-
tratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: multitemàtiques

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial
Referència temporal dels resultats: anys diversos
Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata
Cost directe estimat: 100.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: PUBLICACIONS DE SÍNTESI DE L’INSTITUT D’ES-
TADÍSTICA DE CATALUNYA
Objectiu de l’activitat: recopilació sistematitzada i seriada de la informació esta-
dística bàsica de Catalunya, segons els diversos nivells territorials, i la comparativa 
amb Espanya i, en alguns casos, amb la Unió Europea.

ESTADÍSTIQUES DE SÍNTESI

Codi: 25 01 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Aquesta actuació recull diferents treballs destinats a divulgar les estadístiques 

bàsiques de Catalunya. Es poden classiicar en dos grups d’actuacions: el primer 
inclou una publicació de les estadístiques bàsiques de Catalunya, Espanya i la Unió 
Europea. Es publica en vuit idiomes (català, castellà, anglès, francès, alemany, italià, 
aranès i xinès). El segon tracta de la creació de fulletons i publicacions de síntesi 
de caràcter monogràic sobre temes o estadístiques d’interès.

Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document adminis-
tratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: multitemàtiques

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet, CD-ROM i fulletó
Nivell de desagregació territorial: provincial, Catalunya i altres àmbits
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre 2010
Cost directe estimat: 77.700 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: PUBLICACIONS DE SÍNTESI DE L’INSTITUT D’ES-
TADÍSTICA DE CATALUNYA



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5562 – 8.2.2010 7703

Disposicions

Objectiu de l’activitat: recopilació sistematitzada i seriada de la informació esta-
dística bàsica de Catalunya, segons els diversos nivells territorials, i la comparativa 
amb Espanya i, en alguns casos, amb la Unió Europea.

BASE DE DADES D’ESTADÍSTIQUES COMARCALS, MUNICIPALS I 
INFRAMUNICIPALS

Codi: 25 02 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Recopilació, tractament, conservació i actualització en una base de dades de les 

principals estadístiques oicials d’àmbit comarcal, municipal i inframunicipal per 
a la seva difusió. Aquesta actuació es complementa amb l’elaboració i difusió d’un 
conjunt de itxes per a cada un dels municipis i comarques amb la informació esta-
dística més rellevant. Atès el gran volum d’informació disponible, es tracta d’oferir 
una selecció d’informació actualitzada contínuament d’un conjunt d’estadístiques 
disponibles, ordenades i tractades homogèniament.

Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document adminis-
tratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: multitemàtiques

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal i inframunicipal
Referència temporal dels resultats: anys diversos
Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata
Cost directe estimat: 126.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: BASE DE DADES MUNICIPAL I COMARCAL
Objectiu de l’activitat: recopilació, tractament i difusió de les principals estadís-
tiques oficials estructurades en una base de dades per a cada un dels diferents 
territoris, atenent especialment els àmbits municipal i comarcal.

CONJUNTURA ECONÒMICA

Codi: 25 03 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Aquesta actuació comprèn dos treballs diferents. El primer correspon al segui-

ment individualitzat de diferents indicadors elaborats per l’Institut d’Estadística 
de Catalunya o per altres organismes, per tal de conèixer l’evolució conjuntural de 
l’economia catalana. Cada indicador inclou una comparativa amb Espanya. El segon 
correspon a la redacció d’informes sobre els indicadors econòmics de producció 
pròpia de l’Idescat i la seva comparativa amb Espanya.
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Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document adminis-
tratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: comptabilitat trimestral, indústria, construc-
ció, serveis, consum, inversió, mercat de treball, preus i salaris, sector exterior, 
empreses.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: anys diversos
Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata
Cost directe estimat: 64.200 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: INFORMES DE CONJUNTURA ECONÒMICA
Objectiu de l’activitat: conèixer l’evolució de la conjuntura econòmica de Catalunya, 
i també la redacció d’informes dels indicadors de producció pròpia de l’Idescat.

INDICADORS ESTRUCTURALS I DE LA NOVA ECONOMIA

Codi: 25 04 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Actualització d’un sistema d’indicadors de l’estructura econòmica de Catalunya 

que permeti conèixer el seu grau de competitivitat i d’internacionalització, amb 
especial èmfasi en els indicadors relatius a aspectes de la nova economia.

Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document adminis-
tratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: comptabilitat trimestral, indústria, construcció, 
serveis, consum, inversió, mercat de treball, preus i salaris, turisme, sector exterior, 
empreses.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: anys diversos
Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata
Cost directe estimat: 34.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: INDICADORS ESTRUCTURALS I DE LA NOVA 
ECONOMIA
Objectiu de l’activitat: disseny i elaboració d’un sistema d’indicadors de l’estruc-
tura econòmica de Catalunya que permeti conèixer-ne el grau de competitivitat i 
internacionalització, amb un èmfasi especial en els indicadors relatius a aspectes 
de la nova economia.
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SISTEMA D’INDICADORS DE L’ESTADÍSTICA COMUNITÀRIA

Codi: 25 05 01
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Implementació i elaboració en una primera fase d’un sistema d’indicadors de 

Catalunya a partir dels indicadors estructurals d’Eurostat que permeti una com-
paració sistemàtica amb els països membres de la Unió Europea.

Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document adminis-
tratiu i transcripció de document estadístic 

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: situació econòmica general, ocupació, innovació 
i recerca, reforma econòmica, cohesió social i medi ambient.

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: Catalunya
Referència temporal dels resultats: anys diversos
Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata
Cost directe estimat: 43.100 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: SISTEMA D’INDICADORS DE L’ESTADÍSTICA 
COMUNITÀRIA
Objectiu de l’activitat: disseny i elaboració d’un sistema d’indicadors de Catalunya, 
a partir dels indicadors estructurals d’Eurostat, que permeti una comparació 
sistemàtica amb els països membres de la Unió Europea.

ANUARI ESTADÍSTIC DEL DEPARTAMENT DE POLÍTICA 
TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

Codi: 25 07 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Recopilació i sistematització d’informació estadística relacionada amb les obres 

públiques (habitatge, transport, carreteres, ports, etc.) i amb el territori, així com 
altres actuacions del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, pro-
cedent de fonts estadístiques i administratives del mateix Departament i d’altres 
organismes i entitats del sector.

Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: empresa, administracions públiques i altres organismes o 
institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: recull d’informació estadística referent al terri-
tori i la població, els pressupostos i la inversió, els principals indicadors econòmics 
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del transport i la construcció, l’ordenació del territori i l’urbanisme, les carreteres, 
el sistema de transports, l’arquitectura i l’habitatge i les actuacions inançades per 
la Unió Europea.

Organismes difusors: Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal, àmbits del Pla territorial 
i Catalunya
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTO-
RIALS
Objectiu de l’activitat: reunir en una sola font de consulta de fàcil accés per als 
usuaris la informació estadística més rellevant produïda per diversos organismes 
dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.

ANUARI ESTADÍSTIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 25 07 02
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació 

estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament 
i d’altres externs. La sistematització de les dades, d’una gran diversitat de temes, 
permet la comparabilitat i la seva correcta interpretació.

Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: empresa, administracions públiques i altres organismes o 
institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: territori, clima, població, sanitat, serveis socials, 
activitat econòmica, sanitat, justícia, urbanisme, etc.

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: districte i municipal
Referència temporal dels resultats: 2009
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre 2010
Cost directe estimat: 57.700 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTO-
RIALS
Objectiu de l’activitat: reunir en una sola font de consulta de fàcil accés per als 
usuaris, la informació estadística més rellevant produïda per diversos organismes 
dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.
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ANUARI ESTADÍSTIC DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Codi: 25 07 03
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació 

estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament 
i d’altres externs. La sistematització de les dades, d’una gran diversitat de temes, 
permet la comparabilitat i la seva correcta interpretació.

Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: empresa, administracions públiques i altres organismes o 
institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: territori, clima, població, sanitat, serveis socials, 
activitat econòmica, justícia, urbanisme.

Organismes difusors: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: districte i municipal
Referència temporal dels resultats: anys diversos
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTO-
RIALS
Objectiu de l’activitat: reunir en una sola font de consulta de fàcil accés per als 
usuaris la informació estadística més rellevant produïda per diversos organismes 
dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.

ANUARI ESTADÍSTIC DE TERRASSA

Codi: 25 07 04
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Terrassa
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació 

estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament 
i d’altres externs. La sistematització de les dades, d’una gran diversitat de temes, 
permet la comparabilitat i la seva correcta interpretació.

Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: empresa, administracions públiques i altres organismes o 
institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: territori, clima, població, sanitat, serveis socials, 
activitat econòmica, justícia, urbanisme.

Organismes difusors: Ajuntament de Terrassa
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
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Nivell de desagregació territorial: districte i municipal
Referència temporal dels resultats: anys diversos
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre 2010
Cost directe estimat: 40.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTO-
RIALS
Objectiu de l’activitat: reunir en una sola font de consulta de fàcil accés per als 
usuaris la informació estadística més rellevant produïda per diversos organismes 
dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.

ANUARI ESTADÍSTIC DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Codi: 25 07 05
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació 

estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament 
i d’altres externs. La sistematització de les dades, d’una gran diversitat de temes, 
permet la comparabilitat i la seva correcta interpretació.

Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: empresa, administracions públiques i altres organismes o 
institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: territori, clima, població, serveis socials, activitat 
econòmica, sanitat, justícia, urbanisme. 

Organismes difusors: Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: districte i municipal
Referència temporal dels resultats: anys diversos
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTO-
RIALS
Objectiu de l’activitat: reunir en una sola font de consulta de fàcil accés per als 
usuaris la informació estadística més rellevant produïda per diversos organismes 
dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.

ANUARI ESTADÍSTIC DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Codi: 25 07 06
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació 

estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament 
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i d’altres externs. La sistematització de les dades, d’una gran diversitat de temes, 
permet la comparabilitat i la seva correcta interpretació.

Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: territori, població, urbanisme i activitat eco-
nòmica.

Organismes difusors: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Mitjà principal de difusió: Internet
Nivell de desagregació territorial: municipal i districte
Referència temporal dels resultats: anys diversos
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTO-
RIALS
Objectiu de l’activitat: reunir en una sola font de consulta de fàcil accés per als 
usuaris la informació estadística més rellevant produïda per diversos organismes 
dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.

ANUARI ESTADÍSTIC DE VILADECANS

Codi: 25 07 07
Tipus d’actuació: nova

Organismes responsables: Ajuntament de Viladecans
Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l’actuació: 
Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació 

estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament 
i d’altres externs. La sistematització de les dades, d’una gran diversitat de temes, 
permet la comparabilitat i la seva correcta interpretació.

Origen de la informació: recopilació de dades
Informant inicial: empresa, administracions públiques i altres organismes o 
institucions
Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual
Variables principals a investigar: territori, clima, població, serveis socials, activitat 
econòmica, sanitat, justícia, urbanisme.

Organismes difusors: Ajuntament de Viladecans
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: districte i municipal
Referència temporal dels resultats: anys diversos
Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre 2010
Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros 

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTO-
RIALS
Objectiu de l’activitat: reunir en una sola font de consulta de fàcil accés per als 
usuaris la informació estadística més rellevant produïda per diversos organismes 
dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.
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EDICIÓ DE LA REVISTA SORT (STATISTICS AND OPERATIONS 
RESEARCH TRANSACTIONS)

Codi: 26 01 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: Societat Espanyola de Biometria, Universitat Autò-
noma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat 
Politècnica de Catalunya

Ressenya de l’actuació: 
Coordinació tècnica i edició material de la revista SORT (Statistics and Opera-

tions Research Transactions), tercera etapa dels antics Quaderns d’Estadística i 
Investigació Operativa (Qüestiió), publicació semestral especialitzada en la recerca 
i aplicació de les innovacions metodològiques en l’àmbit estadístic i disciplines 
connexes, amb la participació activa de les principals universitats catalanes i la 
col·laboració de la secció espanyola de la International Biometric Society.

Origen de la informació: -
Informant inicial: -
Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: semestral
Variables principals a investigar: -

Organismes difusors: Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: -
Referència temporal dels resultats: -
Disponibilitat dels resultats sintètics: -
Cost directe estimat: 65.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: EDICIÓ DE REVISTES ESPECIALITZADES
Objectiu de l’activitat: difondre les innovacions metodològiques en l’àmbit de 
l’estadística teòrica, les disciplines connexes i les fonts estadístiques oficials.

SUPORT A FÒRUMS I XARXES TEMÀTIQUES EN L’ÀMBIT ESTADÍSTIC

Codi: 26 02 01
Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d’Estadística de Catalunya
Organismes col·laboradors: centres de recerca, Institut Nacional d’Estadística, 
organismes especialitzats, universitats

Ressenya de l’actuació: 
Participació en les activitats divulgatives de la xarxa temàtica Enquestes i Qualitat 

de la Informació Estadística, de la xarxa temàtica Inference Control in Statistical Da-
tabases, de la Fundació Torrens-Ibern en terminologia estadística i d’altres instàncies 
promocionals sobre la producció o l’anàlisi de la informació estadística. L’actuació 
també inclou la participació de l’Idescat a Índice. Revista de Estadística y Sociedad, 
editada per l’INE amb la col·laboració d’instituts d’estadística regionals.

Origen de la informació: -
Informant inicial: -
Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: contínua
Variables principals a investigar: -
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Organismes difusors: altres organismes i Institut d’Estadística de Catalunya
Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet
Nivell de desagregació territorial: -
Referència temporal dels resultats: -
Disponibilitat dels resultats sintètics: -
Cost directe estimat: 34.500 euros

Pla estadístic de Catalunya 2006-2009
Activitat que desenvolupa: ACTIVITATS INSTITUCIONALS DE SUPORT A 
L’ESTADÍSTICA
Objectiu de l’activitat: facilitar tant la comunicació i l’intercanvi d’experiències 
com l’avenç en els procediments estadístics.

ANNEX 3

Relació de les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d’actuació 
estadística de 2010, ordenades per organismes responsables

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA 
09 04 01 SISTEMA D’INDICADORS LINGÜÍSTICS

DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
05 07 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ A LA GENT 

GRAN
05 08 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

AMB DISCAPACITAT
05 08 02 ESTADÍSTICA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
05 09 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS
05 10 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA 

I A L’ADOLESCÈNCIA
05 11 01 ESTADÍSTICA D’AJUTS DE SUPORT A LES FAMÍLIES AMB INFANTS 

A CÀRREC
05 11 02 ESTADÍSTICA DE TÍTOLS DE FAMÍLIES NOMBROSES
05 12 01 ESTADÍSTICA DE L’ADOPCIÓ I L’ACOLLIMENT D’INFANTS
10 05 01 SISTEMA D’INDICADORS SOBRE LA JOVENTUT
18 06 01 COMPTES DELS SERVEIS SOCIALS

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL 
07 07 02 ESTADÍSTICA DE LES ESCOLES I CENTRES DE CAPACITACIÓ 

AGRÀRIA
13 07 01 COMPTES ECONÒMICS DEL SECTOR AGRARI
13 12 01 ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I PRODUCCIONS AGRÍCOLES
13 13 01 ESTADÍSTICA DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
13 14 01 ESTADÍSTICA DE LA RAMADERIA
13 15 01 ESTADÍSTICA DE PREUS DE LA TERRA
13 16 01 ESTADÍSTICA DE PREUS AGRARIS
13 17 01 XARXA COMPTABLE AGRÀRIA
13 18 01 ESTADÍSTICA DE LES CAPTURES PESQUERES

DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ
06 08 02 ESTADÍSTICA DEL TERCER SECTOR CULTURAL
09 13 01 ESTADÍSTICA D’ARXIUS
09 14 01 ESTADÍSTICA DEL LLIBRE
09 15 01 ESTADÍSTICA DE MUSEUS I COL·LECCIONS
09 16 01 ESTADÍSTICA DE CINEMA
09 17 01 ESTADÍSTICA DE TEATRE I ARTS ESCÈNIQUES
09 18 01 ESTADÍSTICA DE MÚSICA
09 19 01 ESTADÍSTICA DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒ-

GIC
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09 20 01 ESTADÍSTICA D’ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES
09 21 01 ESTADÍSTICA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
09 22 01 ESTADÍSTICA DE L’ENSENYAMENT I LA FORMACIÓ EN CULTU-

RA
09 23 01 SÈRIES HISTÒRIQUES DE LA CULTURA
09 24 01 ESTADÍSTICA D’EQUIPAMENTS CULTURALS
13 00 01 ESTADÍSTICA DELS SECTORS EMERGENTS EN CULTURA
13 00 02 ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES CULTURALS
13 09 01 ESTADÍSTICA DE L’AUDIOVISUAL
14 05 01 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN CULTURA I COMUNI-

CACIÓ

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES
08 13 01 ESTADÍSTICA DE PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS
12 09 01 AVANÇ DE LA VARIACIÓ DEL PRODUCTE INTERIOR BRUT (PIB) 
12 10 01 PREVISIONS MACROECONÒMIQUES
13 22 01 BALANÇ ENERGÈTIC
13 22 02 ESTADÍSTICA D’ENERGIA ELÈCTRICA
13 22 03 ESTADÍSTICA DEL GAS NATURAL
13 22 04 ESTADÍSTICA DEL CARBÓ I DEL COC DE PETROLI
13 22 05 ESTADÍSTICA DEL PETROLI
13 22 06 ESTADÍSTICA DE LES ENERGIES RENOVABLES
13 22 07 ESTADÍSTICA MUNICIPAL I COMARCAL DEL CONSUM DE GAS 

NATURAL I D’ENERGIA ELÈCTRICA
13 23 01 ESTADÍSTICA DEL CONSUM ENERGÈTIC DEL SECTOR DOMÈS-

TIC
13 23 02 ESTADÍSTICA DEL CONSUM ENERGÈTIC DEL SECTOR SERVEIS
13 23 03 ESTADÍSTICA DEL CONSUM ENERGÈTIC DEL SECTOR INDUSTRI-

AL
13 24 01 ESTADÍSTICA DE QUALITAT DEL SERVEI ELÈCTRIC
13 25 01 ESTADÍSTICA DE L’ACTIVITAT CREDITÍCIA DE LES CAIXES D’ES-

TALVIS
13 25 02 ESTADÍSTICA DEL CRÈDIT PÚBLIC
14 01 01 ESTADÍSTICA DE LA RECAPTACIÓ DE TRIBUTS
14 02 01 ESTADÍSTICA DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA
14 08 01 ESTADÍSTICA DE LES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE 

LA GENERALITAT
16 03 01 INDICADORS DE POSICIÓ COMPETITIVA DEL SECTOR INDUSTRI-

AL
17 08 01 INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA
17 09 01 ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA ELÈCTRICA
17 09 02 ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE GAS NATURAL
17 09 03 ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE PETROLI
17 09 04 ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE CARBÓ I COC DE PETROLI
23 03 01 DIRECTORI DE MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL VOLUNTÀ-

RIA

INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA
01 01 01 ENQUESTA DEMOGRÀFICA
01 02 01 ESTADÍSTICA D’ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ
01 03 01 ESTADÍSTICA DE NATURALESA DE LA POBLACIÓ
01 04 01 ESTADÍSTICA SOBRE POBLACIÓ ESTRANGERA
01 05 01 CENS DE CATALANS RESIDENTS A L’ESTRANGER
02 01 01 ESTADÍSTICA DE NAIXEMENTS I MATRIMONIS
02 01 02 ESTADÍSTICA DE DIVORCIS, SEPARACIONS I NUL·LITATS
02 02 01 ESTADÍSTICA DE MOVIMENTS MIGRATORIS
03 01 01 ESTIMACIONS DE POBLACIÓ
03 02 02 PROJECCIONS DE POBLACIÓ EN EDAT ESCOLAR (BASE 2008)
04 01 01 SÈRIES HISTÒRIQUES DE LA DEMOGRAFIA CATALANA
04 02 01 INDICADORS DEMOGRÀFICS
05 02 01 ESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓ PERSONAL DE LA RENDA
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05 03 01 ESTADÍSTICA DE DESPESA EN CONSUM DE LES LLARS
05 04 01 ESTADÍSTICA DE RISC A LA POBRESA
05 05 01 ESTADÍSTICA DE L’ESTALVI I EL PATRIMONI DE LES FAMÍLIES
05 06 01 ESTADÍSTICA D’ÚS DEL TEMPS DE LA POBLACIÓ
07 01 02 ESTADÍSTICA DE POBLACIÓ ACTIVA
07 02 01 ESTADÍSTICA D’ESTRUCTURA SALARIAL
07 03 01 ESTADÍSTICA DE COSTOS LABORALS
07 04 01 ENQUESTA DE QUALITAT DE VIDA EN EL TREBALL
08 01 03 ESTADÍSTICA DE DISCAPACITAT, AUTONOMIA PERSONAL I SITU-

ACIONS DE DEPENDÈNCIA
09 12 01 ESTADÍSTICA DE BIBLIOTEQUES
10 01 01 INDICADORS SOCIALS TERRITORIALS
10 01 05 ENQUESTA SOCIAL 2008: LLARS I MEDI AMBIENT
10 02 01 ÍNDEX DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ
10 06 01 INFORME SOCIAL SOBRE ELS HOMES I LES DONES
12 01 01 TAULES INPUT-OUTPUT DE L’ECONOMIA CATALANA
12 02 01 COMPTES ECONÒMICS ANUALS (OFERTA)
12 02 02 COMPTES ECONÒMICS ANUALS (DEMANDA)
12 02 03 COMPTES ECONÒMICS ANUALS (RENDES)
12 03 01 AVANÇ DE COMPTES ANUALS
12 04 01 MACROMAGNITUDS TERRITORIALS: PRODUCTE INTERIOR BRUT 

COMARCAL I MUNICIPAL
12 04 02 MACROMAGNITUDS TERRITORIALS: RENDA FAMILIAR DISPO-

NIBLE COMARCAL I MUNICIPAL
12 05 01 COMPTABILITAT TRIMESTRAL
13 01 01 ESTADÍSTICA INDUSTRIAL D’EMPRESES
13 02 01 ESTADÍSTICA D’EMPRESES DEL COMERÇ
13 03 01 ESTADÍSTICA D’EMPRESES TURÍSTIQUES
13 05 01 ESTADÍSTICA D’EMPRESES DEL TRANSPORT
13 06 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS A LES EMPRESES
13 08 02 ESTADÍSTICA D’EMPRESES I ESTABLIMENTS
13 09 01 ESTADÍSTICA DE L’AUDIOVISUAL
13 10 01 CENS AGRARI 2009
13 20 01 ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE PRODUCTES
15 01 01 ESTADÍSTICA DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA
15 04 01 ESTADÍSTICA DE L’ACTIVITAT HOTELERA
15 04 02 ESTADÍSTICA DE L’ACTIVITAT EN CÀMPINGS
15 04 03 ESTADÍSTICA DE L’ACTIVITAT EN TURISME RURAL
15 07 01 ÍNDEX DE POSICIÓ COMPETITIVA REVELADA DEL TURISME
16 01 01 AVANÇ DE COMERÇ AMB L’ESTRANGER
16 01 02 COMERÇ AMB L’ESTRANGER SEGONS CONTINGUT TECNOLÒ-

GIC
16 01 03 COMERÇ AMB L’ESTRANGER ANUAL
16 03 01 INDICADORS DE POSICIÓ COMPETITIVA DEL SECTOR INDUSTRI-

AL
17 01 01 ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL
17 02 01 ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS
17 03 01 ÍNDEX DE VENDES EN GRANS SUPERFÍCIES
17 04 01 INDICADORS CONJUNTURALS DEL SECTOR SERVEIS
17 04 02 INDICADORS CONJUNTURALS DEL COMERÇ AL DETALL
17 07 01 CLIMA ECONÒMIC DE LA DEMARCACIÓ DE LA CAMBRA DE 

SABADELL I DE TERRASSA
17 07 02 CLIMA ECONÒMIC DE LA DEMARCACIÓ DE LA CAMBRA DE 

LLEIDA I TÀRREGA
17 07 03 CLIMA EMPRESARIAL
18 01 01 COMPTES INTEGRATS DE LA PROTECCIÓ SOCIAL
18 02 01 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS DE SOSTENIMENT DE LA 

RENDA
18 03 01 ESTADÍSTICA SOBRE EL FINANÇAMENT I LA COMPRA DE SERVEIS 

DE LA GENERALITAT AL SECTOR NO LUCRATIU
18 06 01 COMPTES DELS SERVEIS SOCIALS
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19 01 01 ESTADÍSTICA TERRITORIAL TIC A LES LLARS
19 01 02 ESTADÍSTICA TIC A LES LLARS
19 02 01 ESTADÍSTICA TIC A LES EMPRESES
19 02 02 ESTADÍSTICA DEL SECTOR DE LES TECNOLOGIES DE LA INFOR-

MACIÓ I LES COMUNICACIONS (TIC)
20 01 01 ESTADÍSTICA DE PERSONAL D’R+D
20 02 01 ESTADÍSTICA DE FINANÇAMENT I DESPESA EN R+D
20 03 01 ESTADÍSTICA DE LA INNOVACIÓ
21 01 01 ELABORACIÓ I SEGUIMENT DE PROGRAMES ANUALS D’ACTU-

ACIÓ ESTADÍSTICA
21 01 02 REGISTRE DE FITXERS ESTADÍSTICS
21 01 03 ASSISTÈNCIA TÈCNICA ESTADÍSTICA A LA PRODUCCIÓ I LA DI-

FUSIÓ
21 02 02 CLASSIFICACIÓ CATALANA DE COMERÇ AMB L’ESTRANGER
21 02 03 ADAPTACIÓ D’ALTRES CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES
21 02 04 NORMALITZACIÓ D’UNITATS ESTADÍSTIQUES
21 02 05 CODIFICACIÓ AUTOMÀTICA
21 02 06 CLASSIFICACIÓ CATALANA D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
21 02 07 CLASSIFICACIÓ CATALANA D’OCUPACIONS
21 02 08 CLASSIFICACIÓ CATALANA DE PRODUCTES PER ACTIVITATS
21 02 09 CLASSIFICACIÓ CATALANA D’EDUCACIÓ
21 03 01 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL EN ESTADÍS-

TICA
21 03 02 COOPERACIÓ EDUCATIVA EN ESTADÍSTICA
21 04 01 MÈTODES D’ESTIMACIÓ DE PETITES ÀREES
21 04 02 DESENVOLUPAMENTS EN MÈTODES DE CONTROL DE LA REVE-

LACIÓ ESTADÍSTICA
21 04 03 APLICACIONS DE MÈTODES DE FUSIÓ O D’INTEGRACIÓ DE DA-

DES
21 05 02 GENERACIÓ AUTOMÀTICA D’ENQUESTES ON-LINE
22 01 01 GEOREFERENCIACIÓ DEL SECCIONAT MUNICIPAL
23 01 01 REGISTRE DE POBLACIÓ DE CATALUNYA
23 01 02 REGISTRE LONGITUDINAL DE POBLACIÓ
23 02 01 DIRECTORI D’HABITATGES
23 03 02 DIRECTORI D’EMPRESES I ESTABLIMENTS
24 01 01 WEB DE L’INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA
24 02 01 BIBLIOTECA DE L’INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA
24 03 01 SERVEI D’ATENCIÓ DE DEMANDES
24 03 02 SERVEI D’ATENCIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
25 01 01 ANUARI ESTADÍSTIC DE CATALUNYA
25 01 02 ESTADÍSTIQUES DE SÍNTESI
25 02 01 BASE DE DADES D’ESTADÍSTIQUES COMARCALS, MUNICIPALS 

I INFRAMUNICIPALS
25 03 01 CONJUNTURA ECONÒMICA
25 04 01 INDICADORS ESTRUCTURALS I DE LA NOVA ECONOMIA
25 05 01 SISTEMA D’INDICADORS DE L’ESTADÍSTICA COMUNITÀRIA
26 01 01 EDICIÓ DE LA REVISTA SORT (STATISTICS AND OPERATIONS 

RESEARCH TRANSACTIONS)
26 02 01 SUPORT A FÒRUMS I XARXES TEMÀTIQUES EN L’ÀMBIT ESTA-

DÍSTIC

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 
09 05 01 ESTADÍSTICA DELS CENTRES, ALUMNES I PROFESSORS D’EDU-

CACIÓ NO UNIVERSITÀRIA
09 06 01 ESTADÍSTICA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ 

EDUCATIVA
09 07 01 SÈRIES ESTADÍSTIQUES EDUCATIVES
09 08 01 INDICADORS ESTADÍSTICS DE L’ENSENYAMENT
14 04 01 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN EDUCACIÓ
19 03 01 EQUIPAMENT I USOS DE TIC ALS CENTRES EDUCATIUS
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DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
05 14 01 ESTADÍSTICA DEL VOLUNTARIAT
06 09 01 ESTADÍSTICA DE RESULTATS ELECTORALS
11 15 01 ESTADÍSTICA D’INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS MUNICI-

PALS
14 03 01 ESTADÍSTICA DE PRESSUPOSTOS I LIQUIDACIONS DELS ENS 

LOCALS
14 09 02 ESTADÍSTICA RELATIVA AL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL
14 09 03 ESTADÍSTICA DE LES ACTUACIONS DEL PLA ÚNIC D’OBRES I 

SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC)
14 10 01 ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ
19 01 01 ESTADÍSTICA TERRITORIAL TIC A LES LLARS
19 04 01 ESTADÍSTICA DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 

COMUNICACIÓ A LES ADMINISTRACIONS LOCALS
19 05 01 ESTADÍSTICA DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 

COMUNICACIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA
09 09 01 ESTADÍSTICA DE L’ENSENYAMENT UNIVERSITARI
13 21 01 ESTADÍSTICA DE LA INVERSIÓ INDUSTRIAL
14 11 01 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN R+D I INNOVACIÓ
15 02 01 ESTADÍSTICA DELS VIATGES A CATALUNYA DELS RESIDENTS A 

LA RESTA DE L’ESTAT
15 03 01 ESTADÍSTIQUES DELS VIATGES DELS CATALANS
15 05 01 ESTADÍSTICA D’ESTABLIMENTS TURÍSTICS: HOTELS, CÀMPINGS, 

TURISME RURAL I ALTRES
16 02 01 CLIMA EXPORTADOR
17 06 01 CLIMA COMERCIAL URBÀ
17 10 01 ESTADÍSTICA D’EXPECTATIVES INDUSTRIALS
17 12 01 INDICADORS DE FIRES

DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
06 01 01 ENQUESTA DE SEGURETAT PÚBLICA
06 02 01 ESTADÍSTICA DE SEGURETAT VIÀRIA
06 03 01 ESTADÍSTICA D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT CIVIL
06 04 01 ESTADÍSTICA DE SEGURETAT CIUTADANA
09 27 01 ESTADÍSTICA DEL JOC
10 01 02 INDICADORS DE CAPITAL SOCIAL

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
06 05 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS PENITENCIARIS I REHABILITACIÓ
06 06 01 ESTADÍSTICA DE JUSTÍCIA JUVENIL
06 07 01 ESTADÍSTICA DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
06 07 02 ESTADÍSTICA DE MESURES PENALS ALTERNATIVES
06 08 01 ESTADÍSTICA DE FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
05 15 01 ESTADÍSTICA DE L’EDIFICACIÓ RESIDENCIAL
05 15 02 ESTADÍSTICA DE L’EDIFICACIÓ NO RESIDENCIAL
05 16 01 ESTADÍSTICA DE LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES DE PROTECCIÓ 

PÚBLICA
05 17 01 ESTADÍSTICA DE MOBILITZACIÓ DEL PARC DESOCUPAT
05 17 02 ESTADÍSTICA DE L‘ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL PARC D’HABI-

TATGES
05 17 03 ESTADÍSTICA DE LA REHABILITACIÓ PROTEGIDA D’HABITAT-

GES
05 18 01 ESTADÍSTICA DE L’OFERTA I EL PREU DE L’HABITATGE DE NOVA 

CONSTRUCCIÓ
05 18 02 ESTADÍSTICA DE L’OFERTA I EL PREU DE VENDA DE L’HABITATGE 

DE SEGONA MÀ
05 18 03 ESTADÍSTICA DEL SEGUIMENT DE LA CONJUNTURA IMMOBILI-

ÀRIA
05 18 04 ESTADÍSTICA DEL LLOGUER D’HABITATGES
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05 18 05 ESTADÍSTICA DE LES PREFERÈNCIES DELS DEMANDANTS DE 
LLOGUER

05 19 01 ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA D’HABITATGE SOCIAL
05 19 02 ESTADÍSTICA DELS AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER
05 20 01 ESTADÍSTICA SOBRE LES CARACTERÍSTIQUES DE L’ALLOTJAMENT 

DE LA POBLACIÓ
05 20 02 ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA D’HABITATGES
11 01 01 ESTADÍSTICA DE RESIDUS INDUSTRIALS DECLARATS
11 01 02 ESTADÍSTICA DE RESIDUS MUNICIPALS
11 01 03 ESTADÍSTICA DE GESTORS DE RESIDUS INDUSTRIALS I DE LA 

CONSTRUCCIÓ
11 02 01 ESTADÍSTICA DE TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS URBANES
11 03 01 SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL I ETIQUETATGE ECOLÒGIC
11 03 02 ESTADÍSTICA DE SUPERFÍCIES I D’ESPAIS NATURALS PROTE-

GITS
11 03 03 ESTADÍSTICA DE DECLARACIONS D’IMPACTE AMBIENTAL
11 04 01 ESTADÍSTICA DE QUALITAT DE L’AIRE
11 04 02 ÍNDEX DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
11 05 01 INDICADORS DE LA QUALITAT SANITÀRIA DE LES AIGÜES DE 

BANY A LA TEMPORADA D’ESTIU
11 06 01 ESTADÍSTICA D’ACTIVITATS EXTRACTIVES
11 07 01 ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I PRODUCCIONS FORES-

TALS
11 07 02 ESTADÍSTICA DE ROMPUDES FORESTALS
11 08 01 ESTADÍSTICA DE LES ESPÈCIES AMENAÇADES
11 09 01 ESTADÍSTICA DE DADES METEOROLÒGIQUES
11 10 01 ESTADÍSTICA HIDROGRÀFICA
11 11 01 ESTADÍSTICA SOBRE LES ENTITATS SUBMINISTRADORES D’AI-

GUA PER AL CONSUM HUMÀ
12 07 06 COMPTABILITAT SATÈL·LIT DE L’AIGUA
14 07 01 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA EN MEDI AMBIENT

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES
05 21 01 ESTADÍSTICA DE LA LICITACIÓ OFICIAL D’OBRES
11 12 01 ESTADÍSTICA DE L’EVOLUCIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC I LES QUALI-

FICACIONS URBANÍSTIQUES DEL SÒL
11 13 01 ESTADÍSTICA DEL PLANEJAMENT GENERAL VIGENT
11 14 01 ESTADÍSTICA DE SECTORS DE PLANEJAMENT
11 16 01 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT FERROVIARI
11 17 01 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT AERI
11 18 01 ESTADÍSTICA DEL TRÀNSIT MARÍTIM ALS PORTS
11 19 01 INDICADORS DEL TRANSPORT URBÀ
11 20 01 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS PER 

CARRETERA
11 21 01 ESTADÍSTICA DE LA XARXA VIÀRIA
11 22 01 ESTADÍSTICA DE TRÀNSIT DE LA XARXA DE CARRETERES
11 23 01 ESTADÍSTICA DE LES AUTORITZACIONS DE TRANSPORT
11 24 01 ESTADÍSTICA DELS COSTOS DEL TRANSPORT
11 27 01 INDICADORS DE MOBILITAT
14 08 01 ESTADÍSTICA DE LES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE 

LA GENERALITAT
17 11 01 ESTADÍSTICA DELS COSTOS DE CONSTRUIR
25 07 01 ANUARI ESTADÍSTIC DEL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRI-

TORIAL I OBRES PÚBLIQUES

DEPARTAMENT DE SALUT
08 01 01 ENQUESTA DE SALUT DE LA POBLACIÓ
08 02 01 ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT
08 03 01 ESTADÍSTICA DE MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA
08 04 01 ESTADÍSTICA DEL CONJUNT MÍNIM BÀSIC DE DADES D’ALTA 

HOSPITALÀRIA
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08 05 01 ESTADÍSTICA D’ESTABLIMENTS SANITARIS EN RÈGIM D’INTER-
NAT

08 06 01 ESTADÍSTICA DE CENTRES I SERVEIS SANITARIS
08 06 02 ESTADÍSTICA D’ACTIVITAT DE LES ENTITATS D’ASSEGURANÇA 

LLIURE D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
08 07 01 ESTADÍSTICA DE LA MORBIDITAT PEL VIH/ITS
08 07 02 ESTADÍSTICA DEL MONITORATGE DE LES CONDUCTES, PREVA-

LENÇA I INCIDÈNCIA SOBRE EL VIH/ITS
08 07 03 ESTADÍSTICA DEL MONITORATGE CLÍNIC, DIAGNÒSTIC I TERA-

PÈUTIC DEL VIH I LES ITS
08 08 01 ESTADÍSTICA DE REPRODUCCIÓ HUMANA ASSISTIDA
08 08 02 ESTADÍSTICA D’INTERRUPCIONS VOLUNTÀRIES D’EMBARÀS
08 09 01 ESTADÍSTIQUES DEL REGISTRE DE CÀNCER
08 10 02 ESTADÍSTICA DE TRASPLANTAMENTS
08 10 03 ESTADÍSTICA DE MALALTS RENALS
08 10 04 ESTADÍSTICA DEL REGISTRE DE DIABETIS TIPUS I
08 10 05 ESTADÍSTICA DELS CENTRES INTEGRATS A LA XARXA D’ATEN-

CIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES
08 11 01 ESTADÍSTICA DE FARMÀCIA
08 12 01 ESTADÍSTICA DEL CONTROL SANITARI D’AIGÜES
08 16 01 INDICADORS DEL SISTEMA DE SALUT
14 06 01 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA

DEPARTAMENT DE TREBALL
05 13 01 ESTADÍSTICA DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ
07 04 01 ENQUESTA DE QUALITAT DE VIDA EN EL TREBALL
07 05 01 ESTADÍSTICA D’ELECCIONS SINDICALS
07 05 02 ESTADÍSTICA D’EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ
07 05 03 ESTADÍSTICA DE VAGUES I TANCAMENTS PATRONALS
07 05 04 ESTADÍSTICA DE NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
07 05 05 ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONS LABORALS COL·LECTIVES
07 05 06 ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONS LABORALS INDIVIDUALS
07 05 07 ESTADÍSTICA DE SINISTRALITAT LABORAL
07 05 08 ESTADÍSTICA DE LES EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL
07 05 10 INDICADORS DE COSTOS ECONÒMICS DE LA SINISTRALITAT 

LABORAL
07 06 01 ESTADÍSTICA DELS DEMANDANTS D’OCUPACIÓ
07 06 02 ESTADÍSTICA DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL
07 06 03 ESTADÍSTICA DE LES OFERTES DE TREBALL REGISTRADES
07 07 01 ESTADÍSTICA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL
07 08 01 ESTADÍSTICA D’INICIATIVES D’OCUPACIÓ (I+O) 
07 08 02 ESTADÍSTICA DEL PROGRAMA DE CREACIÓ D’EMPRESES
07 08 03 ESTADÍSTICA DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA
07 08 04 ESTADÍSTICA DEL SUPORT A COOPERATIVES I SOCIETATS LA-

BORALS
07 09 01 ESTADÍSTICA DE SOCIETATS COOPERATIVES
07 09 02 ESTADÍSTICA DE SOCIETATS LABORALS
07 10 01 ESTADÍSTICA DE L’OCUPACIÓ ASSALARIADA I AUTÒNOMA
17 08 02 INDICADORS DE DEMOGRAFIA EMPRESARIAL

ENTITATS TERRITORIALS

AJUNTAMENT DE BARCELONA
01 01 02 ENQUESTA DEMOGRÀFICA DE LA CIUTAT DE BARCELONA
01 06 01 ESTADÍSTICA D’ESTRUCTURA I NATURALESA DE LA POBLACIÓ 

DEL MUNICIPI DE BARCELONA
01 07 01 ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA DEL MUNICIPI DE 

BARCELONA
02 04 01 ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ DEL 

MUNICIPI DE BARCELONA
02 05 01 ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT MIGRATORI DE LA POBLACIÓ DEL 

MUNICIPI DE BARCELONA
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05 22 01 ESTADÍSTICA DEL MERCAT IMMOBILIARI DE SEGONA MÀ AL 
MUNICIPI DE BARCELONA

06 10 01 ESTADÍSTICA ELECTORAL DEL MUNICIPI DE BARCELONA
07 11 01 ESTADÍSTICA DEL MERCAT DE TREBALL DEL MUNICIPI DE 

BARCELONA
08 07 04 ESTADÍSTICA DE LA SIDA I LA INFECCIÓ PEL VIH A BARCE-

LONA
08 14 01 ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT DEL MUNICIPI DE 

BARCELONA
08 15 01 ESTADÍSTICA DE MORBIDITAT DEL MUNICIPI DE BARCELONA
08 15 02 ESTADÍSTICA SOBRE LA TUBERCULOSI A BARCELONA
11 29 01 ESTADÍSTICA DEL PARC DE VEHICLES DEL MUNICIPI DE 

BARCELONA
13 28 01 ESTADÍSTICA DE L’OFERTA INDUSTRIAL, COMERCIAL I DE SER-

VEIS DEL MUNICIPI DE BARCELONA
22 04 01 IDENTIFICADORS TERRITORIALS DEL MUNICIPI DE BARCE-

LONA
25 07 02 ANUARI ESTADÍSTIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
07 12 01 ESTADÍSTICA DEL MERCAT DE TREBALL DE CORNELLÀ DE 

LLOBREGAT
25 07 05 ANUARI ESTADÍSTIC DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
25 07 03 ANUARI ESTADÍSTIC DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
25 07 06 ANUARI ESTADÍSTIC DE SANT BOI DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE TERRASSA
25 07 04 ANUARI ESTADÍSTIC DE TERRASSA

AJUNTAMENT DE VILADECANS
25 07 07 ANUARI ESTADÍSTIC DE VILADECANS

ENTITATS DE DRET PÚBLIC

AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ
11 28 01 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU A LA REGIÓ 

METROPOLITANA DE BARCELONA

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA
17 07 03 CLIMA EMPRESARIAL

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE LLEIDA
17 07 02 CLIMA ECONÒMIC DE LA DEMARCACIÓ DE LA CAMBRA DE 

LLEIDA I TÀRREGA

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE SABADELL
17 07 01 CLIMA ECONÒMIC DE LA DEMARCACIÓ DE LA CAMBRA DE 

SABADELL I DE TERRASSA

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE TÀRREGA
17 07 02 CLIMA ECONÒMIC DE LA DEMARCACIÓ DE LA CAMBRA DE 

LLEIDA I TÀRREGA

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE TERRASSA
17 07 01 CLIMA ECONÒMIC DE LA DEMARCACIÓ DE LA CAMBRA DE 

SABADELL I DE TERRASSA

CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
19 05 01 ESTADÍSTICA DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 

COMUNICACIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA

CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
13 09 01 ESTADÍSTICA DE L’AUDIOVISUAL
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FUNDACIÓ LLIGA INVESTIGACIÓ I PREVENCIÓ DEL CÀNCER
08 09 02 ESTADÍSTICA D’INCIDÈNCIA DEL CÀNCER DE LA DEMARCACIÓ 

DE TARRAGONA

INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA
22 01 01 GEOREFERENCIACIÓ DEL SECCIONAT MUNICIPAL

INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA
08 09 03 ESTADÍSTICA D’INCIDÈNCIA DEL CÀNCER A LA REGIÓ SANITÀRIA 

GIRONA

LOCALRET
19 04 01 ESTADÍSTICA DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 

COMUNICACIÓ A LES ADMINISTRACIONS LOCALS

(10.021.093)

*
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	CMC/223/2010, de 26 de gener, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de tres llocs de treball al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (convocatòria de provisió núm. CU/006/09).
	RESOLUCIÓ
	CMC/224/2010, de 28 de gener, per la qual el senyor José Missé Ferran cessa com a cap del Gabinet Tècnic de la Secretaria General del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	RESOLUCIÓ
	ASC/216/2010, d’1 de febrer, per la qual es nomena la senyora Rosa Maria Tuldrà Casasa cap del Servei de Contractació i Patrimoni del Departament d’Acció Social i Ciutadania.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	RESOLUCIÓ
	MAH/230/2010, de 25 de gener, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de procés selectiu, torn de promoció interna, per cobrir 160 places de l’escala bàsica, categoria d’
	agent major (subgrup C1), del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de convocatòria 02/09).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE LLEIDA
	RESOLUCIÓ
	de 20 de gener de 2010, per la qual s’integra al cos de professors titulars d’universitat la senyora Maria Teresa Armengol Rosines.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	EDICTE
	de 8 de gener de 2010, pel qual es notifica la resolució dictada en els expedients sancionadors núm. TSE-27-09 i TSE-54-09.
	EDICTE
	de 12 de gener de 2010, de notificació de la Resolució per la qual es desestima un recurs d’alçada en l’expedient sancionador núm. LSM-005/09.
	EDICTE
	de 19 de gener de 2010, pel qual es notifica la proposta de resolució dictada en l’expedient sancionador TSE-67-2009.
	EDICTE
	de 21 de gener de 2010, pel qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 420/2009, interposat en relació amb la convocatòria de concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de les Àrees Regionals de
	 Recursos Operatius i de l’Àrea de Brigada Mòbil de la categoria de mosso/a del cos de mossos d’esquadra (núm. de registre de la convocatòria AGP/300/09).
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	EDICTE
	de 5 de gener de 2010, de notificació d’inici d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 5 de gener de 2010, de notificació de la resolució de recursos d’alçada.
	EDICTE
	de 5 de gener de 2010, de notificació de resolucions de caducitat.
	EDICTE
	de 5 de gener de 2010, de requeriment d’identificació de conductor en expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 5 de gener de 2010, de notificació de resolucions sancionadores.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	EDICTE
	de 26 de gener de 2010, de notificació de la citació per a compareixença en el recurs contenciós administratiu núm. 449/2009.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i aprovació del projecte per a la xarxa de distribució i centre d’emmagatzematge de GLP al veïnat Els Termes de Llorà del terme municipal de Sant Martí de Llémena (exp. 27.608/2009-G)
	.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb un control financer de subvencions.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis.
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de subministraments.
	AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM
	EDICTE
	de 2 de febrer de 2010, de notificació d’un acte administratiu.
	AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis (exp. 4/2010).
	CENTRE D’ESTUDIS D’OPINIÓ
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació de l’acord marc de serveis per a la realització d’estudis d’opinió d’interès de la Generalitat de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació de diversos contractes (exp. 92/2010-ESP).
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 27 de gener de 2010, sobre una resolució referent a l’aprovació dels mapes estratègics de soroll de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
	ANUNCI
	de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, sobre el projecte d’urbanització Carretera Circumval·lació s/n, carrer Nou, del terme municipal de la Fatarella.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	de 6 d’octubre de 2009, pel qual es notifica la Resolució d’1 de setembre de 2009, per la qual es resol declarar l’exclusió d’una interina de la borsa d’interins del cos d’auxili judicial de l’Administració de justícia a Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis (exp. 238/2009).
	GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques diverses adjudicacions definitives.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	EDICTE
	de 26 de gener de 2010, pel qual es notifiquen informes previs a donar de baixa determinades explotacions ramaderes.
	Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU
	EDICTE
	de 2 de febrer de 2010, pel qual s’assenyala dies per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació dels béns i drets afectats per uns projectes.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	ANUNCI
	pel qual es notifica la imposició de sancions en matèria laboral, de salut i prevenció de riscos a les Terres de l’Ebre.
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (exp. 107/09).
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 18 de gener de 2010, de notificació d’una resolució de renúncia de la sol·licitud d’incentius per a la contractació indefinida de treballadors/es amb discapacitat, de l’empresa Comunitat de Propietaris Jaume I, 30, expedient G0092/08/JC.
	EDICTE
	de 21 de gener de 2010, de notificació d’una resolució de revocació parcial de subvenció (exp. G0131/06/JC).
	EDICTE
	de 21 de gener de 2010, de notificació d’una resolució de subvenció del programa Forma’t.
	EDICTE
	de 21 de gener de 2010, de notificació d’una resolució de subvenció del programa Forma’t.
	EDICTE
	de 21 de gener de 2010, de notificació d’una resolució de subvenció del programa Forma’t.
	EDICTE
	de 21 de gener de 2010, de notificació d’una resolució de subvenció del programa Forma’t.
	EDICTE
	de 22 de gener de 2010, de notificació d’una resolució d’inici de revocació corresponent al Programa d’iniciatives locals d’ocupació (I+O).
	EDICTE
	de 22 de gener de 2010, de notificació de diverses resolucions de revocació de subvenció.
	EDICTE
	de 26 de gener de 2010, de notificació d’una resolució de subvenció del programa Forma’t.
	EDICTE
	de 26 de gener de 2010, de notificació d’una resolució de subvenció del programa Forma’t.
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de subministrament mitjançant procediment obert (exp. 1/10).
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte d’obres mitjançant procediment obert (exp. 02/10).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	EDICTE
	de 25 de gener de 2010, de notificació d’actes administratius relatius a diversos expedients.
	CENTRE D’INNOVACIÓ
	I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	EDICTE
	d’1 de febrer de 2010, de notificació de la proposta de resolució relativa a un expedient sancionador en matèria d’atenció i protecció de la infància i l’adolescència.
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (exp. 1/10).
	INSTITUT CATALÀ
	D’ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (exp. AN-594/09).
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (exp. AN-514/09).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 20 de gener de 2010, de notificació de diversos actes administratius dictats en expedients sancionadors en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 21 de gener de 2010, de notificació de diversos acords d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 21 de gener de 2010, de notificacions de diverses resolucions d’expedients sancionadors.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre una sol·licitud d’autorització ambiental relativa al projecte i l’estudi d’impacte ambiental d’una activitat extractiva al terme municipal d’Alcarràs (exp. LA-2008/0156).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la revisió d’autorització ambiental d’una activitat de fabricació de paper promoguda per Torraspapel, SA, al terme municipal de Sant Joan les Fonts (GA20090063).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per adequar al sistema de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, una activitat d’explotació porcina de cicle tancat i bovina de producció de carn i engreix, al terme municipal de Gurb (BAAD10001
	9).
	AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	EDICTE
	de 13 de gener de 2010, de notificació de tràmit d’audiència (ref. ATM2007000002).
	EDICTE
	de 5 de febrer de 2010, de notificació de la Resolució d’aprovació del Projecte i de l’Estudi d’impacte ambiental de l’obra per a la construcció de la dessalinitzadora del Foix, als termes municipals de Cunit i Cubelles (clau A-AA-01397-P).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. ATM2006000001).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE BARCELONA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte d’obres.
	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
	RESOLUCIÓ
	de 29 de gener de 2010, per la qual es dona publicitat a l’adjudicació definitiva d’un contracte de servei (codi: URV ADJ/SE 6/10).
	RESOLUCIÓ
	de 29 de gener de 2010, per la qual es dona publicitat a l’adjudicació definitiva d’un contracte de subministrament (codi: URV ADJ/SU 75/09).
	DIVERSOS
	FUNDACIÓ PRIVADA
	DE LA RIBERA D’EBRE DE LES COMARQUES DE LA RIBERA D’EBRE, EL PRIORAT I LA TERRA ALTA
	HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA
	IES ESCOLA DEL TREBALL
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	ALBINYANA
	L’ALDEA
	ALIÓ
	L’AMETLLA DEL VALLÈS
	L’ARBOÇ
	BARBERÀ DEL VALLÈS
	BIGUES I RIELLS
	CALDES DE MONTBUI
	CANET DE MAR
	CANYELLES
	CAPAFONTS
	CASSERRES
	CASTELLBELL I EL VILAR
	CELRÀ
	CORBERA DE LLOBREGAT
	CUBELLES
	ESPINELVES
	L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
	FALSET
	FIGUERES
	FONTANALS DE CERDANYA
	FREGINALS
	GUALBA
	GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
	ISÒVOL
	LA JONQUERA
	LLERS
	MALGRAT DE MAR
	MOLLET DEL VALLÈS
	MONISTROL DE CALDERS
	MONTCADA I REIXAC
	MONTMELÓ
	NAVÀS
	ÒDENA
	OLÈRDOLA
	OLESA DE MONTSERRAT
	EL PLA DE SANTA MARIA
	POLINYÀ
	EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT
	PRATS DE LLUÇANÈS
	PRULLANS
	LA ROCA DEL VALLÈS
	RUBÍ
	SALAMÓ
	SANT CARLES DE LA RÀPITA
	SANT CUGAT DEL VALLÈS
	SANT FELIU DE BUIXALLEU
	SANT FELIU SASSERRA
	SANT JAUME D’ENVEJA
	SANT JUST DESVERN
	SANT LLORENÇ D’HORTONS
	SANT PERE DE RIBES
	SANT PERE DE RIUDEBITLLES
	SANT VICENÇ DELS HORTS
	SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA
	LA SENTIU DE SIÓ
	SITGES
	TARRAGONA.
	TIANA
	VALLGORGUINA
	VALLIRANA
	VERGES
	VIDRERES
	VILADECAVALLS
	CONSELLS
	COMARCALS
	CONCA DE BARBERÀ
	GARROTXA
	GIRONÈS
	RIBERA D’EBRE
	RIPOLLÈS
	SELVA
	TARRAGONÈS
	DIPUTACIONS
	GIRONA
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 18/2010).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 480/2009).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 482/2009).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 517/2009).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 14/2010).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 13/2010).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Segona de l’Audiència Provincial de Lleida, sobre actuacions de procediment ordinari (rotlle 87/2009).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 15 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 461/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Badalona, sobre actuacions de judici de jurisdicció voluntària (exp. 935/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 11 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 655/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre actuacions de judici verbal (exp. 698/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 48 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 262/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 28 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1490/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 43 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1227/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre procediment de judici verbal (exp. 1235/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Lleida, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 896/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 8 de Vilanova i la Geltrú, sobre actuacions de judici verbal (exp. 973/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Sant Feliu de Guíxols, sobre actuacions de judici verbal (exp. 704/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 8 de Vilanova i la Geltrú, sobre actuacions de judici verbal (exp. 63/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instancia núm. 2 del Vendrell, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 294/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Sabadell, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 381/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 37 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 966/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 56 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 993/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 38 de Barcelona, sobre actuacions de judici de procediment ordinari (exp. 460/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Granollers, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1269/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre procediment ordinari (exp. 802/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Blanes, sobre actuacions de judici verbal (exp. 672/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 34 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1242/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 8 de Barcelona, sobre actuacions d’execució hipotecària (exp. 656/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 11 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1614/2008).
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