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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT
10773 Reial decret 410/2016, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el Pla estadístic 

nacional 2017-2020.

La Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública, estableix, a l’article 8, 
que el Pla estadístic nacional és el principal instrument ordenador de l’activitat estadística 
de l’Administració General de l’Estat i té una vigència de quatre anys. Per la seva banda, 
a l’article 9, la Llei determina que, als efectes del que preveu l’article 149.1.31a de la 
Constitució espanyola, tenen la consideració d’estadístiques per a fins estatals totes les 
estadístiques incloses en el Pla estadístic nacional. Finalment, a l’article 45.2 de la Llei es 
prescriu que les estadístiques la realització de les quals sigui obligatòria per exigència de 
la normativa europea han de quedar automàticament incloses en el Pla estadístic nacional.

Al seu torn, el Reglament (UE) núm. 99/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 
15 de gener de 2013, relatiu al Programa estadístic europeu 2013-2017, i les normes 
europees específiques que regulen determinades estadístiques estableixen l’obligatorietat 
d’efectuar les estadístiques recollides en les disposicions esmentades.

Pel Reial decret 1658/2012, de 7 de desembre, es va aprovar el sisè Pla estadístic 
nacional corresponent al quadrienni 2013-2016, el qual s’ha desplegat en els programes 
anuals respectius mitjançant el Reial decret 90/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova el 
Programa anual 2013 del Pla estadístic nacional 2013-2016; el Reial decret 1017/2013, de 
20 de desembre, pel qual s’aprova el Programa anual 2014 del Pla estadístic nacional 
2013-2016; el Reial decret 1085/2014, de 19 de desembre, pel qual s’aprova el Programa 
anual 2015 del Pla estadístic nacional 2013-2016, i el Reial decret 1089/2015, de 4 de 
desembre, pel qual s’aprova el Programa anual 2016 del Pla estadístic nacional 2013-
2016. Atès que és a punt de finalitzar la vigència del Pla estadístic nacional 2013-2016, és 
procedent aprovar el nou Pla, que s’insereix en els annexos d’aquest Reial decret, 
l’execució temporal del qual s’ha de fer mitjançant l’elaboració dels programes anuals 
corresponents.

En conseqüència, aquest Reial decret estableix el Pla estadístic nacional 2017-2020, 
que comprèn les estadístiques per a fins estatals que han de fer en el quadrienni els 
serveis estadístics de l’Administració General de l’Estat o qualssevol altres entitats que en 
depenen.

Tal com s’estipula a l’article 8 de la Llei 12/1989, de 9 de maig, per a cada operació 
estadística inclosa en el pla es detallen els aspectes essencials següents: els organismes 
que hi intervenen, fins i descripció general, col·lectiu i àmbit territorial i l’estimació dels 
crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament, així com el Programa 
d’inversions. Les estadístiques del Pla es presenten classificades en sectors atenent la 
matèria tractada. A més, en el Pla estadístic nacional 2017-2020 es determinen les línies 
estratègiques que han de regir la producció estadística per a fins estatals en el quadrienni 
esmentat.

Aquest Reial decret ha estat dictaminat pel Consell Superior d’Estadística, segons 
estableix l’article 38.1.b) de la Llei 12/1989, de 9 de maig. També n’han emès informe la 
Comissió Interministerial d’Estadística, en compliment del que disposa l’article 3.1 del 
Reial decret 1036/1990, de 27 de juliol, pel qual es regulen la naturalesa, les funcions, la 
composició, l’organització i el funcionament de la Comissió Interministerial d’Estadística, i 
el Comitè Interterritorial d’Estadística, d’acord amb el que regula l’article 43.a) de la Llei 
12/1989, de 9 de maig.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia i Competitivitat, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 28 
d’octubre de 2016,
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DISPOSO:

Article 1. Aprovació del Pla estadístic nacional 2017-2020.

S’aprova el Pla estadístic nacional 2017-2020, el qual es recull en els annexos I a V.

Article 2. Contingut del Pla estadístic nacional 2017-2020.

1. El Pla estadístic nacional és el principal instrument ordenador de l’activitat 
estadística de l’Administració General de l’Estat.

2. El Pla estadístic nacional 2017-2020 consta de cinc annexos i conté les 
estadístiques per a fins estatals que han d’elaborar en el quadrienni esmentat els serveis 
estadístics de l’Administració General de l’Estat o qualssevol altres entitats que en 
depenen.

3. A l’annex I s’inclouen les línies estratègiques del Pla estadístic nacional 2017-
2020.

4. A l’annex II figura la relació d’operacions estadístiques que formen part del Pla 
estadístic nacional 2017-2020, classificades per sector o tema i per organisme responsable 
de la seva execució.

5. A l’annex III es detallen, per a cadascuna de les operacions estadístiques del Pla 
estadístic nacional 2017-2020, els aspectes essencials següents: fins, organismes que 
intervenen en la seva elaboració, descripció general del seu contingut, col·lectiu amb 
referència a l’àmbit territorial, si s’escau, i estimació dels crèdits pressupostaris necessaris 
per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020. També s’inclou en aquest annex la 
definició dels conceptes anteriors i els codis utilitzats.

6. L’annex IV conté el Programa d’inversions a efectuar en el quadrienni 2017-2020 
per millorar i renovar els mitjans necessaris de tot tipus per al desenvolupament de la 
funció estadística, finançat amb càrrec al capítol 6 dels pressupostos de despeses de 
l’Estat. En aquest annex també es facilita un resum de les estimacions dels crèdits 
pressupostaris necessaris per finançar les operacions estadístiques en el quadrienni, per 
anys, capítols pressupostaris i organismes responsables de la seva execució.

Els compromisos de despeses assumits pels departaments ministerials i els seus 
organismes estan en tot cas condicionats per les disponibilitats que estableixi la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat.

7. A l’annex V es proporciona informació complementària per enllaçar el Pla estadístic 
nacional 2013-2016 i el Pla estadístic nacional 2017-2020. S’hi especifiquen les 
estadístiques incloses en el Pla estadístic nacional 2017-2020 que no s’han dut a terme 
anteriorment, les estadístiques que s’han donat de baixa en el Pla estadístic nacional 
2017-2020 i les estadístiques que presenten variacions entre els dos plans.

Article 3. Obligatorietat de resposta.

De conformitat amb el que estableixen l’article 7 de la Llei 12/1989, de 9 de maig, de 
la funció estadística pública, i la disposició addicional quarta de la Llei 4/1990, de 29 de 
juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 1990, per a l’elaboració de totes les 
estadístiques incloses en el Pla estadístic nacional 2017-2020 les dades s’exigeixen amb 
caràcter obligatori, sense perjudici que són d’aportació estrictament voluntària i, en 
conseqüència, només es poden recollir amb el consentiment exprés previ dels interessats, 
les dades susceptibles de revelar l’origen ètnic, les opinions polítiques, les conviccions 
religioses o ideològiques i, en general, totes les circumstàncies que puguin afectar la 
intimitat personal o familiar.

Article 4. Programes anuals d’execució del Pla estadístic nacional 2017-2020.

1. Per a l’execució temporal del Pla estadístic nacional s’han d’elaborar sengles 
programes anuals en el quadrienni 2017-2020.
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2. En cada programa anual s’han d’incloure les actuacions estratègiques i operatives 
que s’hagin d’efectuar en l’any per complir el que s’estableix a l’annex I del Pla estadístic 
nacional 2017-2020, dedicat a les línies estratègiques 2017-2020.

3. En cada programa anual s’han d’especificar, per a cada estadística: els organismes 
que intervenen en la seva elaboració, els treballs concrets que s’hagin d’efectuar durant 
l’any i la participació dels diferents organismes en la seva realització, les noves actuacions 
específiques amb impacte directe o indirecte en la reducció de les càrregues suportades 
pels informants a dur a terme durant l’any, la previsió dels crèdits pressupostaris necessaris 
per al seu finançament i que, a aquest efecte, s’hagin de tenir en compte en els 
pressupostos generals de l’Estat i el calendari de difusió dels resultats.

Article 5. Actualització del Pla estadístic nacional 2017-2020.

1. Els programes anuals d’execució del Pla estadístic nacional 2017-2020 hi han 
d’incorporar les operacions estadístiques no incloses inicialment en aquest Pla i que hagin 
de dur a terme els serveis de l’Administració General de l’Estat o qualssevol altres entitats 
que en depenen, ja sigui per exigència de la normativa europea, per canvis en la legislació 
nacional o per raons d’urgència, sempre que disposin de consignació pressupostària. 
Aquestes estadístiques es consideren automàticament donades d’alta en el Pla estadístic 
nacional 2017-2020.

2. Així mateix, en els programes anuals s’han d’eliminar les operacions estadístiques 
incloses en el Pla estadístic nacional 2017-2020 que s’hagin deixat de fer. Aquestes 
estadístiques es consideren automàticament donades de baixa en el Pla estadístic 
nacional 2017-2020.

3. Els programes anuals també han d’incorporar al Pla estadístic nacional 2017-2020 
qualsevol modificació dels aspectes essencials descrits en l’annex III que es produeixin en 
les operacions estadístiques incloses en el Pla.

Article 6. Seguiment del grau d’execució del Pla estadístic nacional 2017-2020.

El Consell Superior d’Estadística ha d’examinar el grau d’execució del Pla estadístic 
nacional 2017-2020 a partir del grau d’execució dels successius programes anuals que el 
despleguin, per a la qual cosa l’Institut Nacional d’Estadística, amb coneixement de la 
Comissió Interministerial d’Estadística, li ha d’elevar els oportuns informes de seguiment. 
En finalitzar el seu període de vigència, l’Institut Nacional d’Estadística (d’ara endavant, 
INE) ha de presentar al Consell Superior d’Estadística una memòria sobre l’execució del 
Pla estadístic nacional 2017-2020, previ examen de la Comissió Interministerial 
d’Estadística.

Article 7. Compromís amb la qualitat de les estadístiques per a fins estatals.

La producció estadística per a fins estatals que es recull en el Pla estadístic nacional 
2017-2020 s’ha de desenvolupar d’acord amb els fonaments de qualitat que regulen la Llei 
12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública, i el Codi de bones pràctiques i amb 
els criteris de qualitat establerts en el Reglament (CE) núm. 223/2009 del Parlament 
Europeu i del Consell, d’11 de març de 2009, relatiu a l’estadística europea, com a 
elements que garanteixen la confiança de la població en les estadístiques per a fins 
estatals.

Disposició transitòria única. Pròrroga de la vigència.

En el supòsit que el dia 1 de gener de l’any 2021 no entri en vigor el Pla estadístic 
nacional 2021-2024, s’ha de considerar automàticament prorrogada la vigència del Pla 
estadístic nacional 2017-2020, que s’ha d’adaptar a les dotacions pressupostàries dels 
exercicis corresponents.
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Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.31a de la 
Constitució espanyola, pel qual s’atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre 
estadístiques per a fins estatals.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el dia 1 de gener de 2017.

Madrid, 31 d’octubre de 2016.

FELIPE R.

El ministre d’Economia i Competitivitat,
LUIS DE GUINDOS JURADO
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ANNEX I 

Línies estratègiques 2017-2020 

 
 INTRODUCCIÓ 

1. Segons estableix la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública (LFEP), el Pla 
estadístic nacional és el principal instrument ordenador de l'activitat estadística per a fins estatals 
produïda per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i els serveis estadístics dels ministeris, del Banc 
d'Espanya (BE) i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). 

La producció estadística inclosa en el Pla pressuposa l'existència d'una infraestructura estadística 
pública consolidada, la peça més important de la qual és l'INE, però compta també amb unitats 
estadístiques als ministeris, el BE i el CGPJ, algunes molt potents. 

El Pla estableix el nucli d'estadístiques essencials que es fan de manera obligatòria i garanteix, al 
seu torn, la seva continuïtat en el temps. L'obligatorietat afecta tant els informants, que han de 
facilitar les dades primàries per a la seva obtenció, com l'Administració de l'Estat, que les ha de 
portar a terme a través de les unitats orgàniques que les tenen encomanades. A més, el Pla 
determina i fa públic el pressupost assignat a l'activitat estadística i n'assegura la sostenibilitat. 

L'activitat estadística per a fins estatals se centra en la producció d'estadístiques adequades, fiables 
i consistents, segons els principis que es prescriuen a la LFEP i al «Codi de bones pràctiques de les 
estadístiques europees» (CBPEE), i amb la càrrega mínima de resposta per als informants. 
Aquestes estadístiques s'han d'elaborar per atendre especialment les necessitats dels usuaris 
nacionals, allò que s'estipula al Programa estadístic comunitari i el que està acordat amb els 
organismes internacionals, a la vegada que s'ha de fomentar la correcta utilització de les 
estadístiques esmentades pels usuaris. 

2. En el període 2017-2020 l'activitat estadística estarà condicionada per la proliferació de noves 
fonts de dades i els canvis en el sistema productiu estadístic. 

Pel que fa a les noves fonts de dades, és necessari destacar dos aspectes. D'una banda, el progrés 
de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) ha permès i impulsat la construcció de nous 
sistemes que faciliten la captació i el processament de la informació, així com la creació de bases 
de dades susceptibles de ser utilitzades per models estadístics. De l'altra, l'ús creixent d'Internet, 
amb un trànsit immens d'informació que es genera a través de canals diversos. Els canvis produïts 
en les fonts de dades afecten aspectes tan diversos com el volum i les característiques de les 
dades, la seva explotació i els mateixos canals d'informació.  

Els serveis estadístics tenen l'oportunitat i s'enfronten a la necessitat d'aprofitar les bases de dades 
privades en la producció estadística per a fins estatals. Per això és necessari continuar millorant 
l'eficiència dels processos d'elaboració de les operacions estadístiques. Es requereix, per tant, 
intensificar els esforços i fer un pas més enllà en la construcció d'un procés de producció estadística 
estandarditzat, que permeti simplificar i abaratir l'obtenció de les estadístiques. 

Aquest nou model de producció estadística passa pel desenvolupament d'elements bàsics comuns 
compostos d'estàndards de dades, metadades, nous mètodes i eines informàtiques que permetin 
implantar els procediments que estandarditzin les diverses fases del procés, s'avanci en la seva 
industrialització, i el faci més transparent, sostenible i eficient. 

Aquest esforç és més senzill d'abordar en un ambient de cooperació entre els diferents actors del 
sistema estadístic de l'Administració de l'Estat i amb la participació en les iniciatives promogudes 
pel sistema estadístic europeu en el marc de la implementació de la Visió 2020. 

3. En la formulació del Pla estadístic nacional 2017-2020, en general, i d'aquestes línies 
estratègiques, en particular, els serveis estadístics de l'Estat han considerat especialment el que 
destaca el Consell Superior d'Estadística a les seves Propostes i recomanacions, prèvies a la 
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formulació de l'avantprojecte del PEN 2017-2020, sobre les necessitats nacionals en matèria 
estadística i l'adaptació i millora dels mitjans existents. 

El Pla estadístic nacional 2017-2020 s'enfronta a un doble repte: d'una banda, seguir garantint el 
subministrament a l'Estat, a la Unió Europea, a les institucions i als usuaris de la informació 
estadística necessària per a la presa de decisions, als nivells geogràfics i sectorials adequats, amb 
la puntualitat necessària i d'acord amb calendaris de difusió preanunciats, i, de l'altra, fer-ho en un 
context de millora permanent de l'eficiència de la producció estadística. 

4. Per assolir-ho, el Pla estadístic nacional 2017-2020 defineix les línies estratègiques següents: 

1. Coordinació institucional. 

2. Qualitat. 

3. Nou model de procés productiu estadístic. 
a. Noves formes de captació de la informació bàsica. 
b. Implantació d'un procés productiu estadístic més eficient i robust. 

4. Reducció de la càrrega de resposta dels informants. 

5. Atenció als usuaris. 

6. Potenciació de la comunicació i difusió. 

Aquestes línies estratègiques i les accions que es proposen per a la seva execució s'han de 
concretar en els programes anuals de desenvolupament d'aquest Pla que es vagin aprovant. Tot 
això no és obstacle perquè els serveis estadístics puguin emprendre altres actuacions al llarg de 
2017-2020, a més de les aquí esmentades, en nom d'enfortir el sistema estadístic en el seu conjunt. 

5. Per tal que aquestes línies estratègiques d'actuació siguin factibles és imprescindible disposar 
dels recursos, econòmics i de personal, i dels mitjans tecnològics d'acord amb els objectius que es 
pretenen obtenir. En aquest sentit, es considera prioritària l'adequació dels recursos humans 
destinats a la funció estadística pública a les seves necessitats de cada moment, no només 
mitjançant l'actualització de les relacions de llocs de treball existents sinó, també, per la seva 
adaptació als perfils professionals (estadístics i tecnològics) necessaris i la substitució progressiva 
de personal no qualificat per personal tècnic qualificat. El propi Codi de bones pràctiques de les 
estadístiques europees recull expressament, en el seu principi 3, la necessitat de disposar de 
recursos adequats per a l'estadística oficial. 
 

 1 COORDINACIÓ INSTITUCIONAL  

La LFEP assigna a l'INE la coordinació general dels serveis estadístics de l'Administració Estatal i la 
vigilància, control o supervisió de les competències de caràcter tècnic dels serveis estadístics 
estatals. Per la seva banda, el Reglament (CE) núm. 223/2009 del Parlament Europeu i del Consell, 
d'11 de març de 2009, relatiu a l'estadística europea també considera aquest paper coordinador de 
l'INE. 

A més, per aconseguir la coordinació horitzontal entre l'INE i els serveis estadístics ministerials la 
LFEP preveu diversos ressorts: 

a. Assegura la seva col·laboració amb l'INE en la formulació de l'avantprojecte del Pla estadístic 
nacional. 

b. Atorga a l'INE la funció d'establir un sistema coherent de normes, d'obligat compliment en 
tota l'Administració de l'Estat, sobre els instruments estadístics necessaris per a la integració i 
la comparabilitat de les dades i els resultats obtinguts pels diversos serveis estadístics. 

c. Regula l'intercanvi d'informació estadística entre tots dos tipus de serveis especialitzats. 

d. Crea la Comissió Interministerial d'Estadística (CIME). 

Pel que fa a les comunitats autònomes, la LFEP organitza, també, la coordinació entre els serveis 
estatals i autonòmics, que ha procurat ordenar-se amb la màxima flexibilitat perquè puguin 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 279  Divendres 18 de novembre de 2016  Secc. I. Pàg. 7

incorporar-se totes les fórmules que contribueixin a millorar-la, en què juga un paper important el 
Comitè Interterritorial d'Estadística. En aquest sentit, és necessari assenyalar que els serveis 
estadístics de l'Administració de l'Estat han de seguir mantenint una col·laboració constant amb els 
serveis estadístics autonòmics, els quals s'han de mantenir informats de les accions que afavoreixin 
el perfeccionament i eficàcia de les diverses dimensions de la qualitat dels processos i dels 
productes derivats del compliment d'aquestes línies estratègiques. 

Des de la promulgació de la LFEP, el 1989, s'ha avançat considerablement en la implantació i 
consolidació d'aquests instruments que han demostrat la seva eficàcia i utilitat per a la coordinació. 
No obstant això, hi ha aspectes que influeixen en la coordinació, i s'ha comprovat que la seva 
definició és insuficient. Per això, la coordinació institucional és la línia sobre la qual caldria actuar en 
primera instància, ja que contribuiria a reforçar l'organització estadística de l'Administració de l'Estat, 
la qual cosa possibilitaria la consecució de les altres línies estratègiques. Finalment, la coordinació 
és també necessària per assegurar la qualitat del sistema (una altra de les línies estratègiques), així 
que les actuacions de coordinació institucional relatives a la qualitat s'han inclòs en l'epígraf 
esmentat. 

Les accions proposades dins d'aquesta línia es classifiquen en tres blocs segons la seva finalitat. 

1.1 Potenciació dels serveis estadístics 

En primer lloc, és necessari que es reconegui el paper coordinador de l'INE i es portin a terme les 
mesures necessàries perquè l'esmentat rol es pugui exercir d'una forma regular i natural, en 
constituir la pedra angular per garantir un sistema eficient i de qualitat. 

D'altra banda, l'atomització actual de la producció estadística és un risc per al sistema estadístic 
espanyol a l'hora d'utilitzar de manera eficient els recursos (humans i pressupostaris) i de controlar 
la qualitat de les estadístiques. Per això, és necessari delimitar els serveis amb funcions 
estadístiques que serien els únics habilitats per elaborar estadístiques per a fins estatals als 
ministeris. Amb això s'aconseguiria una assignació més eficient de recursos en concentrar-se en un 
nombre menor d'unitats, de manera ideal una única unitat per ministeri, la Unitat Centralitzada 
d'Estadística (UCE), encara que excepcionalment en podrien ser més, i una millora de la qualitat de 
la producció. 

Aquesta concentració ha de respondre a criteris clars i objectius que, en el nombre més alt de 
casos, delimitin la responsabilitat d'efectuar les estadístiques entre INE, UCE i les restants unitats 
ministerials. 

És prioritari, per tant, establir les condicions sota les quals s'han de fer les estadístiques incloses al 
PEN, des de la delimitació dels agents productors fins als recursos disponibles. A partir d'això, es 
pot començar a desenvolupar el grau d'exigència amb el qual s'han de fer les estadístiques. 

Per assolir-ho es preveuen les actuacions següents: 

a. Reforç del paper coordinador de l'INE. 

b. Determinació dels “serveis estadístics” segons la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció 
estadística pública. 

c. Enfortiment dels serveis estadístics estatals, perquè puguin satisfer les disposicions de la Llei 
12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública. 

1.2 Definició i seguiment del Pla estadístic nacional 

La LFEP regula la formulació del Pla estadístic nacional, el contingut mínim, la periodicitat, els 
organismes responsables, la forma d'aprovació, etc. La LFEP també estableix els requisits exigits a 
les estadístiques per a fins estatals i als serveis estadístics que les produeixen que condicionen els 
criteris d'inclusió d'una operació estadística al Pla estadístic nacional.  

Per formular el Pla estadístic nacional, cada quatre anys, la CIME aprova les seves normes 
d'elaboració en què, entre altres aspectes, es recull el que s'ha esmentat amb anterioritat. No 
obstant això, l'aplicació d'aquestes normes no és fàcil, en coexistir aspectes no mesurables, com la 
rellevància de la informació proporcionada, amb d'altres que necessiten de l'execució d'altres 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 279  Divendres 18 de novembre de 2016  Secc. I. Pàg. 8

actuacions prèvies, com la determinació dels “serveis estadístics” segons la LFEP, que limitarien el 
nombre d'operacions incloses en el Pla. D'altra banda, la implicació més gran dels òrgans 
estadístics col·legiats, especialment el CSE i la CIME, contribuirien a millorar la formulació i el 
seguiment del Pla estadístic nacional. 

Per assolir-ho es preveuen les actuacions següents: 

a. Potenciació del paper del Consell Superior d'Estadística mitjançant el desenvolupament del 
procediment actual de dictamen de les operacions estadístiques per a fins estatals com a 
instrument d'avaluació. 

b. Revisió dels criteris actuals d'inclusió d'una operació en el Pla estadístic nacional que 
s'estableixen per la CIME, per objectivar-los tant com sigui possible. 

1.3 Coordinació de procediments i actuacions relacionats amb la producció estadística 

La coordinació en els procediments de producció estadística és el tercer bloc sobre el qual 
descansa aquesta línia estratègica, i la seva consecució es deriva dels assoliments aconseguits en 
els dos blocs anteriors. Per a això cal disposar d'unes normes clares que permetin compartir la 
informació bàsica estadística o administrativa ja disponible entre els productors del sistema i de 
bons identificadors que permetin la connexió entre les diverses fonts amb garanties de qualitat per 
facilitar la seva reutilització. 

Per aconseguir-ho es plantegen les actuacions següents: 

a. Reutilització amb fins estadístics de la informació de base, tant estadística com 
administrativa, ja disponible en el sistema estadístic de l'Administració de l'Estat mitjançant el 
desenvolupament reglamentari necessari o els protocols adequats. 

b. Establiment de normes que estandarditzin els identificadors utilitzats per l'Administració de 
l'Estat (també assenyalada a la línia directriu 3.2). 

 
 

 2 QUALITAT 

Aquesta línia directriu s'ubica en el mateix pla que l'anterior, i totes dues marquen el rumb del Pla 
estadístic nacional 2017-2020. La seva importància és palesa, atès que els serveis estadístics de 
l'Estat basen la seva producció en els paràmetres de qualitat que estableix la LFEP i el Codi de 
bones pràctiques. En l'àmbit nacional, el CBPEE va ser adoptat com a propi pels serveis estadístics 
estatals en el Pla estadístic nacional 2009-2012, amb el compromís ferm d'implantar-lo a tota la 
producció estadística que hi era inclosa i als serveis estadístics de l'Administració de l'Estat 
responsables d'aquesta. Aquest compromís es va ratificar en el Pla estadístic nacional 2013-2016 
mitjançant un article exprés en el seu Reial decret d'aprovació, i s'ha reiterat en els seus programes 
anuals, així com en aquest Reial decret d'aprovació del Pla estadístic nacional 2017-2020. 

Una vegada adoptat el Codi de bones pràctiques cal assegurar la seva implantació i el seu 
compliment, així que, al llarg del període 2017-2020, els esforços s'han de centrar en el seguiment 
continu de l'aplicació dels principis del Codi de bones pràctiques en el desenvolupament de la funció 
estadística pública. 

Per realitzar aquesta labor és necessària la consolidació dels sistemes d'avaluació interna i d'una 
conscienciació més gran dels serveis estadístics en aquesta matèria, de manera que les tasques 
destinades a establir les bones pràctiques i la seva avaluació contínua formin part del procés 
productiu estadístic. La publicació del resultat de l'avaluació de totes i cadascuna de les operacions 
estadístiques i dels serveis responsables d'efectuar-les, pel que fa a qualitat i al grau de compliment 
del Codi de bones pràctiques, constituiria el millor sistema de control i de conscienciació.  

Per aconseguir-ho es plantegen les actuacions següents: 

a. Determinació del procediment per avaluar l'actuació dels serveis estadístics responsables 
d'operacions estadístiques per a fins estatals d'acord amb el Codi de bones pràctiques i 
elaboració de la mètrica amb la qual s'han d'avaluar. 
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b. Determinació del procediment d'avaluació de les estadístiques incloses en el Pla estadístic 
nacional, des del plantejament inicial de la seva necessitat fins a la seva difusió, i elaboració 
de la mètrica amb la qual s'han d'avaluar. 

c. Avanç en l'aplicació del Codi de bones pràctiques en línia amb allò que disposa la legislació 
estadística europea. 

 
 

 3 NOU MODEL DE PROCÉS PRODUCTIU ESTADÍSTIC 

Un cop reforçades les bases estructurals del sistema estadístic a partir de les dues línies 
estratègiques anteriors, els desenvolupaments següents s'encaminen a la transformació del model 
de producció perquè sigui més robust i eficient, i es consoliden i amplien les actuacions que es 
deriven dels canvis que s'estan originant. 

Com a referent metodològic d'actuació es considera el Model general del procés de negoci 
estadístic  (Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)), iniciativa de la Comissió 
Econòmica per a Europa de les Nacions Unides, que descriu i defineix el conjunt de processos 
necessaris per obtenir estadístiques oficials. El GSBPM presenta un marc estàndard i una 
terminologia harmonitzada per ajudar les organitzacions estadístiques a modernitzar el seu procés 
de producció estadística, així com a compartir mètodes i components. El GSBPM també es pot 
utilitzar per a la integració de dades i metadades estàndard, com una guia per a la documentació 
del procés, per harmonitzar les infraestructures informàtiques estadístiques i per proporcionar un 
marc per a l'avaluació i millora de la qualitat. 

Els eixos sobre els que cal implantar el canvi del sistema productiu es classifiquen en dos blocs 
segons les diverses fases afectades del procés. 

 
 

 3.1 NOVES FORMES DE CAPTACIÓ DE LA INFORMACIÓ BÀSICA  

L'evolució experimentada en els darrers anys en la disponibilitat de dades s'ha d'aprofitar en 
l'elaboració de les estadístiques per a fins estatals. Els mètodes tradicionals d'obtenció d'informació 
primària s'han de combinar amb aquestes noves fonts de dades de la millor manera possible, per tal 
de reduir la càrrega dels informants, abaratir el cost de les estadístiques i, en molts casos, disposar 
d'indicadors més ràpids. 

La potenciació de l'ús de registres administratius i les bases de dades massives - big data - es 
presenten com els dos blocs fonamentals de fonts alternatives i complementàries a l'obtenció 
tradicional de la informació de base que s'ha d'explorar en aquest àmbit: 

3.1.1 Intensificació de l'ús de fonts administratives 

Els registres administratius constitueixen una font d'informació que en els darrers anys s'ha utilitzat 
constantment i l'ús de la qual cal potenciar en el futur, i crear el context operacional i legal necessari 
per fer-ho.  

El sistema estadístic de l'Administració de l'Estat utilitza ja dades administratives de nombroses 
fonts. Val la pena destacar els convenis de col·laboració que hi ha signats sobre això entre l'INE i 
l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Seguretat Social. En concret, en el primer 
cas, en el marc del conveni esmentat, l'INE utilitza dades tributàries agregades en diverses de les 
seves enquestes. A més, per a les estadístiques per a les quals existeix reglamentació europea 
sobre el seu contingut, l'AEAT també remet a l'INE microdades identificades, la qual cosa permet el 
seu ús per a la construcció de marcs, reducció de les mides mostrals, disminució del nombre de 
preguntes o altres usos durant el processament de les dades. Intensificar l'ús de fonts 
administratives, millorar la qualitat de la informació estadística i reduir la càrrega als informants 
exigeix no limitar-se a casos emparats per un reglament europeu. 

Amb això es persegueix l'ús de les fonts administratives ja utilitzades més enllà de la seva 
explotació directa, com a enllaç amb dades d'enquestes, d'altres registres administratius o d'altres 
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fonts d'informació, o la seva utilització en qualsevol fase del procés estadístic (com construcció de 
marcs, disseny de mostres, imputació o explotació de resultats, contrastos de qualitat), etc.  

No obstant això, el seu assoliment està condicionat per altres aspectes: la conveniència que en la 
formació, disseny i modificació de les fonts administratives es tingui en compte el seu possible ús 
estadístic i la incorporació d'identificadors comuns i l'ús d'estàndards per facilitar l'accés a aquestes 
fonts i el seu enllaç. 

Dins d'aquesta línia es preveuen les actuacions següents: 

a. Elaboració i manteniment de l'"Inventari de fonts administratives d'interès estadístic nacional”, 
format tant per les fonts ja utilitzades en qualsevol fase de la producció estadística com per 
aquelles fonts encara no aprofitades estadísticament i susceptibles de ser utilitzades a aquest 
efecte en el futur.  

b. Accions encaminades a solucionar les limitacions que existeixen en l'actualitat per accedir a 
dades registrals, incloses les tributàries, amb fins estadístics.  

c. Aplicació del que estableix l'article 17.bis del Reglament (CE) núm. 223/2009 del Parlament 
Europeu i del Consell, que obliga els responsables dels registres administratius a consultar i 
comptar amb la participació de l'INE per al seu disseny inicial, el desenvolupament posterior i 
la supressió dels esmentats registres en aquells casos que afectin l'estandardització dels 
registres administratius que siguin d'utilitat per a la generació d'estadístiques europees, amb 
l'abast i en les condicions que reglamentàriament es determinin, la qual cosa ha de facilitar 
l'ús posterior d'aquests registres per a l'elaboració d'estadístiques. 

3.1.2 Utilització d'altres formes de captació de la informació: big data, xarxes socials, 
Internet, altres fonts privades, etc. 

La proliferació de grans bases de dades o la informació que circula per Internet ofereix alternatives i 
vies complementàries a les formes tradicionals d'obtenir la informació. No obstant això, la utilització 
d'aquestes noves fonts d'informació massiva (Internet, big data, xarxes socials, etc.) en la producció 
d'estadístiques oficials exigeix una anàlisi prèvia i detallada de nombrosos interrogants que s'han de 
resoldre en els propers anys: qüestions metodològiques, condicions legals d'ús, mesurament de la 
qualitat de les dades, garanties de confidencialitat i preservació de la intimitat, col·laboració amb els 
propietaris de la informació, a més de portar a terme la inversió tecnològica que exigeix la seva 
utilització. És a dir, tot el que calgui per ser capaços de transformar les “dades massives” en “dades 
representatives”, com una font més d'informació que coexistiria amb les ja existents. 

Dins d'aquesta línia es preveu l'actuació següent: 

a. Anàlisi del potencial de les noves fonts de dades per al seu ús en la producció d'estadístiques 
per a fins estatals. 

 
 

 3.2 IMPLANTACIÓ D'UN PROCÉS PRODUCTIU ESTADÍSTIC MÉS EFICIENT I ROBUST 

La producció estadística en el període 2017-2020 s'ha d'encaminar cap a un model de procés més 
integrat i estandarditzat, per pal·liar les dificultats de compartir mètodes i integrar dades procedents 
d'estadístiques diverses, pròpies de la producció tradicional d'enquestes com a processos 
independents. 

La millora de l'eficiència dels processos de producció passa per establir i compartir estàndards de 
dades, metadades, mètodes i eines que permetin la col·laboració entre diversos agents del sistema 
estadístic. La normalització i l'ús d'estàndards en el desenvolupament d'aplicacions, la creació 
d'eines o elements d'infraestructura comuns d'utilitat estadística i la integració dels processos de 
producció, des de la recollida fins a la creació de taules per a la difusió (qüestionaris integrats, 
disseny mostral harmonitzat, recollida conjunta, processos homogenis i difusió comparable i 
simultània en el temps), són altres mesures que han de facilitar compartir el coneixement i assolir 
economies d'escala. 
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Finalment, és necessari avançar en la creació d'un sistema territorial integrat, geogràfic i estadístic, 
dins dels límits que imposa la protecció del secret estadístic, on es pugui geolocalitzar d'una manera 
senzilla i precisa l'ocurrència de dades estadístiques. 

Per aconseguir aquests objectius es preveuen les actuacions següents: 

a. Foment de l'ús d'estàndards en el procés productiu estadístic. 

b. Compartició d'eines i d'elements d'infraestructura d'utilitat estadística. 

c. Georeferenciació de la informació estadística. 

 
 

 4 REDUCCIÓ DE LA CÀRREGA DE RESPOSTA DELS INFORMANTS 

Si bé s'han fet passes importants en aquest camp, la reducció de la càrrega de resposta suportada 
pels informants segueix sent una línia d'actuació imprescindible dels serveis estadístics. Per això, a 
més de la repercussió que diverses de les actuacions anteriorment esmentades han de tenir en la 
reducció de la càrrega de resposta dels informants, és necessari establir mesures concretes de 
control i avaluació de l'esmentada càrrega i per aconseguir l'equitat en la càrrega de resposta entre 
els diferents informants, per a la qual cosa és necessària la coordinació entre administracions. 

Les mesures de reducció de la càrrega es desenvolupen en molts fronts: institucional (utilització 
intensiva de registres administratius i big data amb fins estadístics, coordinació entre 
administracions per evitar duplicitats...), tècnic (optimització de dissenys mostrals, coordinació i 
rotació de mostres, depuració selectiva, aprofitament de la informació dels sistemes interns de 
gestió de les empreses...) i organitzatiu (consideració de la càrrega de resposta en els projectes de 
les enquestes...). Per això, l'establiment continu de noves mesures en aquests fronts, el seu 
seguiment i la seva avaluació, i la difusió pública dels resultats de la seva aplicació són comeses 
que els serveis estadístics han de posar en pràctica per alleujar la càrrega de resposta dels 
informants. 

Per aconseguir aquests objectius es preveuen les actuacions següents: 

a. Implantació del “rastre estadístic” en els serveis estadístics estatals, com a indicador de la 
càrrega de resposta individual que recau en cada informant, mesurada en temps 
d'emplenament de cadascuna de les estadístiques en què participa. 

b. Establiment de mesures per a la reducció de la càrrega de resposta dels informants. 

c. Publicació d'informes periòdics sobre el seguiment de la càrrega de resposta que suporten 
els informants. 

 
 

 5 ATENCIÓ ALS USUARIS 

Els usuaris i l'atenció de les seves necessitats és la finalitat última de la producció estadística, i s'ha 
de considerar un bé i un servei públic a disposició de tota la societat. A més, l'estadística pública té 
sentit en la mesura en què els resultats puguin ser interpretats i utilitzats degudament per tots els 
usuaris.  

En aquest sentit, cal destacar que el Pla estadístic nacional 2017-2020 té en compte les necessitats 
dels usuaris nacionals així com les que es deriven dels requeriments de la Unió Europea, algunes 
d'elles coincidents amb les nacionals. 

Un canal formal, objectiu i neutral per conèixer les necessitats dels usuaris nacionals és el Consell 
Superior d'Estadística i caldria avançar en el reforçament d'aquest paper, establint unes pautes 
sistematitzades per a això. 

Però no totes les necessitats d'informació poden ser ateses pels serveis estadístics en el moment 
en què es plantegen (raons de cost, disponibilitat de recursos, càrrega de resposta, terminis...). És 
necessari, per tant, disposar de procediments transparents, àgils i eficients per captar les 
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necessitats dels diferents usuaris, per analitzar la viabilitat d'atendre-les i implicar-los en el seu 
procés d'elaboració. 

A més, per objectivar aquestes actuacions, convindria establir un sistema que permetés mesurar la 
utilització i la valoració de les operacions estadístiques pels usuaris. Aquest sistema facilitaria no 
només la priorització de les noves necessitats d'informació que es detectessin, sinó, també, 
l'avaluació dels canvis que es produeixin en les necessitats relatives a la producció en curs, la qual 
cosa podria portar a la seva modificació i fins i tot a la seva desaparició. 

Per aconseguir aquests objectius es preveuen les actuacions següents: 

a. Establiment de procediments per conèixer i analitzar la viabilitat d'atendre les necessitats dels 
usuaris nacionals. 

b. Mesurament de l'ús i la valoració de les operacions estadístiques pels usuaris. 

 
 

 6 POTENCIACIÓ DE LA COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 

La divulgació de la importància de l'estadística a la societat ha de ser una constant en tots els 
sistemes estadístics oficials. Per això, és necessari realitzar un esforç pedagògic, publicitari i 
aclaridor sobre el sentit, la utilitat i la importància de cada operació estadística, com a part bàsica de 
la forma en què la societat es coneix a si mateixa. I, també, de l'ús i la protecció del secret de les 
dades individuals obtingudes. 

Però els usuaris de les estadístiques responen a perfils molt variats, amb capacitats i interessos 
diversos. El sistema estadístic ha de respondre a totes aquestes necessitats amb productes i 
serveis diversificats que siguin útils i manejables pels usuaris. A més, millorar en la comunicació 
dels resultats no és suficient per interpretar-los correctament, per la qual cosa intensificar la 
divulgació de les metodologies i processos també ha de constituir una pedra angular en l'àmbit de la 
difusió. 

Finalment, facilitar l'accés a tota la informació de rellevància per al ciutadà i les institucions sobre la 
producció estadística estatal des d'un punt únic, l'Inventari d'operacions estadístiques (IOE), es 
configura com un pilar per al coneixement de l'activitat estadística.  

Amb la finalitat d'avançar en aquesta direcció, es preveuen les accions següents. 

a. Esforç pedagògic sobre el sentit, la utilitat i la importància de l'estadística. 

b. Contribució a l'augment de la reutilització de la informació estadística mitjançant una difusió 
més gran de les dades i les metadades disponibles i, en particular, facilitant informació en 
formats electrònics oberts, que siguin accessibles i processables de manera automatitzada i 
amb els nivells més elevats de precisió i desagregació, sense perjudici dels límits que imposa 
el secret estadístic. 

c. Difusió de productes i d'estadístiques personalitzades per a diferents tipus d'usuaris. 

d. Millora de la visibilitat i facilitat de consulta de tota la informació rellevant sobre la producció 
estadística estatal inclosa en l'"Inventari d'operacions estadístiques ". 
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ANNEX II 

Relació d'operacions estadístiques 

SECCIÓ 1a PER SECTOR O TEMA 

Sector o tema: Agricultura, ramaderia, silvicultura i caça 
Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 

 7001 Cens agrari  
 7002 Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agrícoles 
 7003 Enquesta anual de superfícies i rendiment de cultius 
 7004 Enquesta de base de plantacions de fruiters, oliverar i raïm de taula  
 7005 Calendaris de sembra i recol·lecció 
 7006 Avenços mensuals de superfícies i produccions agrícoles 
 7007 Estadística sobre superfícies i produccions anuals de cultius 
 7008 Estadístiques sobre efectius de bestiar 
 7009 Estadístiques de produccions ramaderes 
 7010 Enquestes mensuals i anual de sales d'incubació 
 7011 Enquesta de cuniculicultura 
 7012 Estadístiques sobre utilització de mitjans de producció 
 7013 Enquesta d'utilització de productes fitosanitaris  
 7014 Enquesta de comercialització de productes fitosanitaris 
 7015 Estadística anual d'altres aprofitaments forestals 
 7016 Estadística anual de caça 
 7017 Estadístiques de producció i comercialització de material forestal de reproducció 
 7018 Estadística anual de tallades de fusta 
 7019 Inventari forestal nacional 
 7020 Estadística anual de projectes i actuacions forestals 
 7021 Estadística sobre gestió forestal sostenible 
 7022 Balanços d'aprovisionament de vi 
 7023 Balanços d'aprovisionament de productes agrícoles excepte vi 
 7024 Balanç nacional de la fusta 
 7025 Xarxa comptable agrària nacional (RECAN) 

Sector o tema: Pesca i aqüicultura 
Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 

 7051 Estadística de la flota pesquera 
 7052 Estadístiques de captures i desembarcaments de pesca marítima 
 7053 Enquesta econòmica de pesca marítima 
 7054 Enquesta d'establiments d'aqüicultura 
 7055 Enquesta econòmica d'aqüicultura 
 7056 Estadística anual de pesca fluvial 

Sector o tema: Medi ambient i desenvolupament sostenible 
Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 

 7091 Projecte Corine Land Cover del Programa Corine (UE)  
 7092 Sistema d'informació d'ocupació del sòl a Espanya (SIOSE) 
 7093 Espais naturals o d'interès 
 7094  Estadística de diversitat d'espècies silvestres 
 7095 Estat quantitatiu de les aigües subterrànies 
 7096 Estadístiques sobre l'ús de l'aigua 
 7097 Estadístiques sobre les activitats de protecció mediambiental 
 7098 Estadística de les variables meteorofenològiques 
 7099 Estadística de fenòmens meteorològics adversos 
 7100 Balanç hídric 
 7101 Estadística de vigilància del clima 
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Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 
 7102 Índex meteorològic del risc d'incendi 
 7103 Composició química de l'atmosfera liure 
 7104 Estadística de qualitat de l'aire 
 7105 Inventari d'emissions contaminants a l'atmosfera 
 7106 Inventari nacional d'erosió de sòls 
 7107 Inventari nacional de l'estat de salut dels boscos 
 7108 Estadística d'incendis forestals 
 7109 Estat químic de les aigües subterrànies 
 7110 Estat de les aigües superficials 
 7111 Estadística sobre el subministrament i sanejament de l'aigua  
 7112 Estadístiques sobre generació de residus 
 7113 Estadístiques sobre recollida i tractament de residus 
 7114 Estadística d'envasos i residus d'envasos 

Sector o tema: Extracció de productes energètics i energia en general 
Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 

 7131 Estadística de productes energètics 
 7132 Estadística d'embassaments i producció d'energia hidroelèctrica 
 7133 Estadística sobre el mercat de productes petrolífers 
 7134 Enquesta de consums energètics 
 7135 Balanç energètic 

Sector o tema: Mineria i indústria 
Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 

 7151 Estadística estructural d'empreses: Sector industrial 
 7152 Enquesta industrial anual de productes 
 7153 Enquesta d'inversions industrials 
 7154 Índexs de producció industrial 
 7155 Índexs de xifres de negocis 
 7156 Índexs d'entrades de comandes 
 7157 Enquesta de consums intermedis i inversió 
 7158 Estadística minera i d'explotació de les aigües 
 7159 Estadística d'indústries làcties (estructura i producció) 
 7160 Estadística de fabricació de vehicles automòbils i bicicletes 
 7161 Enquesta de conjuntura industrial 

Sector o tema: Construcció i habitatge 
Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 

 7181 Estadística de construcció d'edificis 
 7182 Enquesta sobre l'estructura de la indústria de la construcció 
 7183 Estadística de licitació oficial en la construcció 
 7184 Índexs de producció de la indústria de la construcció 
 7185 Enquesta de conjuntura industrial en el sector de la construcció 
 7186 Indicadors de costos de la construcció 
 7187 Estimació del parc d'habitatges 
 7188 Estadística de transaccions immobiliàries 
 7189 Estadística d'habitatge lliure i protegit 

Sector o tema: Serveis (estadístiques generals) 
Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 

 7201 Estadística estructural d'empreses: Sector serveis  
 7202 Estadística de productes en el sector serveis 
 7203 Índex de producció del sector serveis  
 7204 Indicadors d'activitat del sector serveis 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 279  Divendres 18 de novembre de 2016  Secc. I. Pàg. 15

Sector o tema: Comerç interior i exterior 
Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 

 7221 Estadística estructural d'empreses: Sector comerç 
 7222 Estadística de productes en el sector comerç 
 7223 Índexs de comerç al detall 
 7224 Estadística de venda de labors del tabac a expenedories a la Península i les Illes 

Balears 
 7225 Estadística d'intercanvi de béns entre estats de la UE (llindars d'exempció) 
 7226 Estadística d'Intercanvi de béns entre estats de la UE (sota el llindar d'exempció) 
 7227 Estadística de comerç extracomunitari 
 7228 Estadística del comerç exterior de les comunitats autònomes 
 7229 Enquesta de conjuntura de l'exportació 
 7230 Enquesta sobre comerç internacional de serveis i altres operacions internacionals 
 7231 Índexs de valor unitari per al comerç exterior 

Sector o tema: Transport i activitats connexes 
Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 

 7251 Estadística de transport de viatgers 
 7252 Estadística del parc nacional de vehicles 
 7253 Estadística de l'impost especial sobre determinats mitjans de transport 
 7254 Enquesta permanent de transport de mercaderies per carretera 
 7255 Estadística sobre transport ferroviari 
 7256 Estadística sobre el transport marítim de mercaderies i passatgers 
 7257 Estadística de trànsit en els aeroports espanyols 
 7258 Estadístiques de trànsit de línies aèries regulars i no regulars, aeroports i aeronaus per 

a OACI 

Sector o tema: Estadístiques d'empreses i unitats de producció no referides a sectors 
particulars 

Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 
 7281 Explotació estadística del directori central d'empreses 
 7282 Demografia harmonitzada d'empreses 
 7283 Estadística d'empreses inscrites a la Seguretat Social 
 7284 Estadística de societats mercantils 
 7285 Indicadors de confiança empresarial  
 7286 Índex de xifra de negocis empresarial 
 7287 Enquesta conjuntural sobre estocs i existències 
 7288 Estadística de filials d'empreses espanyoles a l'exterior 
 7289 Estadística de filials d'empreses estrangeres a Espanya 
 7290 Estadística del rendiment d'activitats econòmiques 
 7291 Estadística de vendes, ocupació i salaris a les grans empreses 
 7292 Comptes anuals en l'impost sobre societats 
 7293 Resultats econòmics i tributaris en l'IVA 

Sector o tema: Financeres i assegurances 
Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 

 7311 Estadística d'assegurances privades 
 7312 Estadística de previsió social complementària 
 7313 Estadística del procediment concursal 
 7314 Estadística d'hipoteques 
 7315 Estadística sobre execucions hipotecàries  
 7316 Estadística de transmissió de drets de la propietat 

Sector o tema: Preus 
Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 

 7341 Índex de preus de consum (IPC) 
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Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 
 7342 Índex de preus de consum harmonitzat (IPCH) 
 7343 Enquesta de paritats del poder adquisitiu (PPA) 
 7344 Preus conjunturals de productes agrícoles 
 7345 Preus conjunturals de productes ramaders 
 7346 Preus mitjans nacionals 
 7347 Estadístiques mensuals i anuals de preus i salaris agraris 
 7348 Preus mitjans anuals de les terres d'ús agrari 
 7349 Cànons anuals d'arrendaments rústics 
 7350 Índexs de preus industrials 
 7351 Índexs de preus d'exportació i d'importació de productes industrials 
 7352 Índexs de preus de materials i energia i índexs nacionals de la mà d'obra 
 7353 Índex de preus de l'habitatge (IPV) 
 7354 Estadística de preus del sòl 
 7355 Estadística de valor taxat d'habitatge 
 7356 Índexs de preus del sector serveis 
 7357 Preus de venda al públic de productes alimentaris 
 7358 Preus en la cessió majorista de productes alimentaris peribles 
 7359 Índex de preus del transport 
 7360 Índex de preus del treball  
 7361 Índexs de preus d'allotjaments turístics 
 7362 Estadística de preus públics universitaris 

Sector o tema: mercat laboral i salaris 
Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 

 7391 Enquesta de població activa (EPA) 
 7392 Enquesta comunitària de força de treball (ECFT) 
 7393 Projeccions de taxes d'activitat 
 7394 Fluxos de la població activa  
 7395 Enquesta anual laboral 
 7396 Estadística d'autoritzacions de treball a estrangers 
 7397 Estadística de cooperatives constituïdes 
 7398 Estadística de societats laborals registrades 
 7399 Estadística de societats cooperatives i societats laborals inscrites a la Seguretat Social 
 7400 Estadística d'empreses de treball temporal 
 7401 Estadística del moviment laboral registrat 
 7402 Estadística d'afiliació de treballadors a la Seguretat Social 
 7403 Estadística de treballadors autònoms afiliats a la Seguretat Social 
 7404 Estadística de regulació d'ocupació 
 7405 Estadística de suport a la creació d'ocupació 
 7406 Estadística de mediació, arbitratge i conciliació laboral 
 7407 Estadística de convenis col·lectius de treball 
 7408 Estadística de vagues i tancaments patronals 
 7409 Estadística d'accidents de treball 
 7410 Estadística de malalties professionals 
 7411 Estadística de l'ocupació de les persones amb discapacitat  
 7412 Estadística del salari de les persones amb discapacitat  
 7413 Estadística de mobilitat laboral i geogràfica 
 7414 Estadística de mobilitat del mercat de treball en les fonts tributàries 
 7415 Estadística del fons social europeu 
 7416 Enquesta quadriennal de cost laboral 
 7417 Enquesta anual de cost laboral 
 7418 Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL) 
 7419 Índex de cost laboral harmonitzat 
 7420 Enquesta quadriennal d'estructura salarial  
 7421 Enquesta anual d'estructura salarial 
 7422 Estadística de polítiques de mercat de treball 
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Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 
 7423 Estadística del mercat de treball i pensions en les fonts tributàries 
 7424 Mostra contínua de vides laborals 

Sector o tema: Comptes econòmics 
Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 

 7451 Comptabilitat nacional anual d'Espanya. Base 2010  
 7452 Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya. Base 2010  
 7453 Comptes trimestrals no financers dels sectors institucionals. Base 2010  
 7454 Comptes de les administracions públiques 
 7455 Comptes trimestrals de les administracions públiques 
 7456 Comptes de les empreses públiques 
 7457 Comptabilitat regional d'Espanya. Base 2010  
 7458 Comptes de les administracions públiques territorials 
 7459 Comptes econòmics de l'agricultura 
 7460 Comptes econòmics nacionals de la silvicultura 
 7461 Comptes mediambientals: Compte de béns i serveis ambientals  
 7462 Comptes mediambientals: Compte de despesa en protecció mediambiental  
 7463 Comptes mediambientals: Compte d'impostos ambientals  
 7464 Comptes mediambientals: Compte d'emissions a l'atmosfera  
 7465 Comptes mediambientals: Compte de fluxos de materials  
 7466 Comptes mediambientals: Compte de fluxos físics de l'energia  
 7467 Comptes mediambientals: Altres comptes mediambientals  
 7468 Compte satèl·lit del turisme d'Espanya. Base 2010  
 7469 Compte satèl·lit de la cultura 
 7470 Comptes satèl·lits de la despesa sanitaria pública 
 7471 Comptes financers de l'economia espanyola. Sistema SEC/2010 
 7472 Inversió espanyola directa a l'exterior (posició) 
 7473 Inversió espanyola directa a l'exterior (fluxos) 
 7474 Inversió estrangera directa a Espanya (posició) 
 7475 Inversió estrangera directa a Espanya (fluxos) 
 7476 Balança de pagaments, comerç internacional de serveis i inversions estrangeres 

directes, posició d'inversió internacional, deute extern i reserves internacionals i 
liquiditat en moneda estrangera 

 7477 Deute públic segons el protocol de dèficit excessiu 

Sector o tema: Administracions públiques i associacions 
Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 

 7501 Registre central de personal. Butlletí estadístic del personal al servei de les 
administracions públiques 

 7502 Estadística del personal del Ministeri de Defensa 
 7503 Estadística de retribucions del sector públic estatal 
 7504 Estadística de liquidació dels pressupostos de l’estat i dels seus organismes públics, 

empreses i fundacions 
 7505 Distribució territorial de la inversió del sector públic estatal 
 7506 Informe sobre compliment de terminis legals de pagament 
 7507 Sistema de comptes públics territorialitzats 
 7508 Pressupostos de les comunitats autònomes 
 7509 Execució pressupostària mensual de les comunitats autònomes 
 7510 Liquidació de pressupostos de les comunitats autònomes 
 7511 Hisendes autonòmiques en xifres 
 7512 Índexs de repartiment regional de l'IVA i els impostos especials sobre la cervesa, sobre 

l'alcohol i begudes derivades i sobre productes intermedis 
 7513 Indicadors sobre despesa farmacèutica i sanitària de les comunitats autònomes  
 7514 Informe sobre terminis de pagament a proveïdors i deute comercial de les comunitats 

autònomes 
 7515 Pressupostos de les entitats locals 
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Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 
 7516 Liquidació de pressupostos de les entitats locals 
 7517 Explotació estadística del registre de contractes del sector públic 
 7518 Imposició local. Tipus de gravamen, índexs i coeficients 
 7519 Cadastre immobiliari 
 7520        Impost sobre béns immobles 
 7521 Ordenances fiscals de l'impost sobre béns immobles 
 7522 Estadística dels declarants de l'IRPF 
 7523 Estadística dels declarants amb discapacitat de l'impost sobre la renda de les persones 

físiques 
 7524 Estadística dels declarants de l'IRPF per municipis 
 7525 Estadística dels declarants de l'impost sobre el patrimoni 
 7526 Estadística per partides de l'impost sobre societats 
 7527 Estadística per partides de l'IVA 
 7528 Recaptació tributària 
 7529 Estadística d'ajuda oficial al desenvolupament (AOD) d'Espanya 
 7530 Estadística d'associacions 

Sector o tema: Tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) 
Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 

 7561 Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i les comunicacions i del comerç 
electrònic a les empreses 

 7562 Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies d'informació i comunicació a les llars 
 7563 Estadística sobre la societat de la informació i la comunicació en els centres educatius 

no universitaris 
 7564 Les tecnologies de la informació i les comunicacions en les administracions públiques 
 7565 Estadística de pressupostos de tecnologies de la informació i les comunicacions en 

l'AGE 
 7566 Indicadors del sector de tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) 

Sector o tema: Hostaleria i turisme 
Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 

 7591 Enquesta d'ocupació en allotjaments turístics 
 7592 Enquesta de turisme de residents (ETR/FAMILITUR)  
 7593 Estadística de moviments turístics en fronteres (FRONTUR) 
 7594 Enquesta de despesa turística (EGATUR) 
 7595 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler 

Sector o tema: Cultura, esport i oci 
Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 

 7621 Estadística d'edició espanyola de llibres amb ISBN 
 7622 Estadística de producció editorial de llibres 
 7623 Estadística de biblioteques 
 7624 Estadística de museus i col·leccions museogràfiques 
 7625 Estadística d'arxius 
 7626 Estadística d'edició espanyola de música amb ISMN 
 7627 Estadística de cinematografia: producció, exhibició, distribució i foment 
 7628 Estadística d'esport federat  
 7629 Estadística del control del dopatge 
 7630 Enquesta d'hàbits i pràctiques culturals a Espanya 
 7631 Enquesta d'hàbits esportius a Espanya 
 7632 Estadística d'afers taurins  
 7633 Estadística de finançament i despesa pública en cultura 
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Sector o tema: Educació i formació 
Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 

 7651 Estadística de biblioteques escolars 
 7652 Estadística de personal de les universitats 
 7653 Estadística de mobilitat del professorat d'ensenyaments no universitaris en centres 

públics 
 7654 Estadística de despesa pública en educació 
 7655 Estadística de finançament i despeses de l'ensenyament privat 
 7656 Estadística de finançament i despesa de les universitats públiques espanyoles 
 7657 Estadística de beques i ajudes a l'estudi 
 7658 Enquesta de despesa de les llars en educació 
 7659 Estadística d'universitats, centres i titulacions 
 7660 Estadística d'ensenyaments no universitaris (centres, matrícula, graduats i personal) 
 7661 Estadística de l'alumnat de formació professional 
 7662 Estadística de formacions d'entrenadors esportius 
 7663 Estadística de proves d'accés a la universitat  
 7664 Estadística d'estudiants universitaris 
 7665 Estadística d'acció educativa en l'exterior  
 7666 Estadística dels programes educatius europeus 
 7667 Estadística de tesis doctorals 
 7668 Programa d'avaluació internacional de competències d'adults (PIAAC Programme for 

the International Assessment of Adult Competences de l'OCDE) 
 7669 Enquesta comunitària de formació professional contínua 
 7670 Enquesta de formació professional per a l'ocupació en empreses 
 7671 Estadística de formació per a l'ocupació 
 7672 Enquesta sobre la participació de la població adulta en les activitats d'aprenentatge 
 7673 Enquesta de transició educativa-formativa i inserció laboral 
 7674 Enquesta d'inserció laboral de titulats universitaris 
 7675 Indicadors universitaris 
 7676 Sistema estatal d'indicadors de l'educació 
 7677 Indicadors estadístics de l'educació 
 7678 Estadística internacional dels sistemes d'educació i formació – qüestionari 

UNESCO/OCDE/Eurostat 

Sector o tema: Investigació científica i desenvolupament tecnològic  
Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 

 7701 Estadística sobre activitats en R+D 
 7702 Estadística de crèdits pressupostaris (inicials i finals) d'R+D 
 7703 Enquesta sobre innovació a les empreses 
 7704 Estadística sobre l'ús de biotecnologia 
 7705 Indicadors d'alta tecnologia 
 7706 Estadístiques de propietat industrial 
 7707 Butlletí de propietat industrial 

Sector o tema: Salut 
Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 

 7731 Sistema d'informació d'atenció primària del sistema nacional de salut 
 7732 Enquesta de morbiditat hospitalària 
 7733 Estadística de centres sanitaris d'atenció especialitzada 
 7734 Explotació estadística del conjunt mínim bàsic de dades (RAE-CMBD): demanda 

hospitalària i morbiditat atesa 
 7735 Estadística de professionals sanitaris col·legiats 
 7736 Estadística de malalties de declaració obligatòria 
 7737 Estadística estatal de SIDA 
 7738 Sistema d'informació microbiològica 
 7739 Estadística estatal d'encefalopaties espongiformes transmissibles humanes 
 7740 Estadística de defuncions segons la causa de mort 
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Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 
 7741 Indicadors de consum de substàncies psicoactives de l'observatori espanyol de la droga 

i les toxicomanies: mortalitat per reacció aguda 
 7742 Indicadors de consum de substàncies psicoactives de l'observatori espanyol de la droga 

i les toxicomanies: urgències hospitalàries 
 7743 Indicadors de consum de substàncies psicoactives de l'observatori espanyol de la droga 

i les toxicomanies: admissions a tractament 
 7744 Enquesta sobre ús de drogues en ensenyaments secundaris a Espanya 
 7745 Enquesta sobre salut i consum de drogues en internats en institucions penitenciàries a 

Espanya (ESDIP) 
 7746 Enquesta sobre alcohol i drogues en població general a Espanya 
 7747 Qualitat de les aigües de consum humà 
 7748 Qualitat de les aigües de bany 
 7749 Enquesta nacional de salut 
 7750 Enquesta europea de salut 
 7751 Enquesta de discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència  
 7752 Estadística d'interrupcions voluntàries de l'embaràs 
 7753 Estadística del consum farmacèutic a través de receptes mèdiques del sistema nacional 

de salut inclòs el mutualisme administratiu 
 7754 Estadística de despesa farmacèutica dels hospitals de la xarxa pública del sistema 

nacional de salut 
 7755 Baròmetre sanitari 
 7756 Indicadors de salut 

Sector o tema: Protecció social i serveis socials 
Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 

 7781 Estadística de mesures de protecció a la infància: adopcions, acolliments i tutela de 
menors 

 7782 Estadística de pensions contributives del sistema de la seguretat social 
 7783 Estadística d'incapacitat temporal 
 7784 Estadística de pensions del sistema de classes passives 
 7785 Estadística de prestacions per desocupació 
 7786 Estadística del fons de garantia salarial 
 7787 Estadística d'ajudes a treballadors afectats per processos de reestructuració 

d'empreses 
 7788 Estadística de prestacions no contributives 
 7789 Estadística de pensions assistencials 
 7790 Estadística de prestació per maternitat i paternitat 
 7791 Estadística de prestacions familiars 
 7792 Estadística de títols de famílies nombroses 
 7793 Estadística de prestacions per raó de necessitat per a residents a l'exterior i retornats 
 7794 Estadística de prestacions del sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència 

(SAAD) 
 7795 Estadística d'ajudes socials de l'article 27 a dones víctimes de violència de gènere 
 7796 Estadística de prestacions per a "nens de la guerra" 
 7797 Estadístiques integrades de protecció social en termes SEEPROS 

Sector o tema: Seguretat i justícia 
Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 

 7821 Estadística de seguretat: actuacions policials 
 7822 Estadística de seguretat: responsables 
 7823 Estadística de la població reclusa 
 7824 Informació estadística de penes i mesures alternatives a la presó 
 7825 Sistema de seguiment per mitjans telemàtics de les mesures d'allunyament en l'àmbit 

de la violència de gènere 
 7826 Estadística del sistema de seguiment integral en els casos de violència de gènere 

(sistema VioGén) 
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Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 
 7827 Estadística d'accidents de trànsit amb víctimes 
 7828 Cens de conductors 
 7829 Estadística de condemnats: adults 
 7830 Estadística de condemnats: menors 
 7831 Estadística d'afers judicials socials 
 7832 Estadística de violència domèstica i violència de gènere 
 7833 Estadística de jutjats de pau 
 7834 Estadística d'arrendaments urbans 
 7835 Estadística de l'activitat judicial 

Sector o tema: Demografia i població 
Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 

 7861 Censos de població i habitatges 
 7862 Enquesta contínua de llars  
 7863 Xifres oficials de població dels municipis espanyols: revisió del padró municipal 
 7864 Estadística del padró continu 
 7865 Nomenclàtor: població del padró continu per unitat poblacional 
 7866 Xifres de població  
 7867 Estadística del padró d'espanyols residents a l'estranger 
 7868 Moviment natural de la població 
 7869 Enquesta de fecunditat 
 7870 Estadística de nul·litats, separacions i divorcis 
 7871 Estadística de variacions residencials 
 7872 Estadística de migracions 
 7873 Estadística d'espanyols residents a l'estranger retornats 
 7874 Estadística de població estrangera sol·licitant de protecció internacional, refugiats, 

beneficiaris de protecció subsidiària, desplaçats i apàtrides 
 7875 Estadística d'estrangers amb certificat de registre o targeta de residència en vigor 
 7876 Fluxos d'autoritzacions de residència concedides a estrangers 
 7877 Estadística d'estrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor 
 7878 Estadística de visats expedits en oficines consulars 
 7879 Estadística d'adquisicions de nacionalitat espanyola de residents 
 7880 Estadística de concessions de nacionalitat espanyola per residència 
 7881 Projeccions de població 
 7882 Projecció de llars 
 7883 Taules de mortalitat 
 7884 Indicadors demogràfics bàsics 

Sector o tema: Nivell, qualitat i condicions de vida 
Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 

 7911 Explotació estadística del banc de dades d'infraestructura i equipaments locals (EIEL) 
 7912 Enquesta de pressupostos familiars (EPF) 
 7913 Consum alimentari en llars a Espanya 
 7914 Enquesta financera de les famílies (EFF) 
 7915 Enquesta de joventut 
 7916 Sondejos d'opinió i situació de la joventut a Espanya 
 7917 Enquesta de centres i serveis d'atenció a les persones sense sostre 
 7918 Enquesta a les persones sense llar 
 7919 Estadística de víctimes mortals per violència de gènere a mans de la seva parella o 

exparella 
 7920 016-Servei telefònic d'informació i assessorament jurídic en matèria de violència de 

gènere 
 7921 Servei telefònic d'atenció i protecció per a víctimes de violència de gènere - ATENPRO 
 7922 Macroenquesta de violència contra la dona 
 7923 Enquesta de condicions de vida (ECV) 
 7924 Enquesta d'ocupació del temps 
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Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 
 7925 Enquesta social general espanyola  
 7926 Enquesta social europea 
 7927 Baròmetres d'opinió 
 7928 Baròmetre del clima de confiança del sector agroalimentari 
 7929 Opinió pública i fiscalitat. Baròmetre fiscal IEF 
 7930 Indicador de confiança del consumidor (ICC) 
 7931 Indicadors de qualitat de vida  
 7932 Indicadors urbans 
 7933 Dones i homes a Espanya 
 7934 Panell de renda 

Sector o tema: Estadístiques no desglosables per sector o tema 
Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 

 7961 Atles nacional d'Espanya 
 7962 Indicadors de disponibilitats interiors de manufactures de consum i equip 
 7963 Indicadors sintètics de l'economia espanyola 
 7964 Síntesi d'indicadors econòmics (SIE) 

Sector o tema: Normalització i metodologia general 
Núm. Pla Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 

 7981 Sistema integrat de metadades (SIM)  
 7982 Adaptació de classificacions internacionals a la realitat nacional 
 7983 Relació de municipis i els seus codis per províncies 
 

 
SECCIÓ 2a PER ORGANISME RESPONSABLE 

Es relacionen a continuació totes les estadístiques incloses al Pla estadístic nacional 2017-2020 classificades per 
organisme responsable. 
Per a cadascuna d'elles s'especifica, a més, la seva relació amb l'inventari d'operacions estadístiques (IOE), 
http://www.ine.es/dyngs/IOE/es/index.htm. S'indica així el codi amb el qual figuren al Pla estadístic nacional 2017-
2020 (aquest codi varia d'un Pla a altre) i el seu codi a l'IOE (aquest codi és un identificador fix de l'estadística, que 
no canvia). En cas que l'estadística del Pla estadístic nacional estigui constituïda per diverses estadístiques de l'IOE, 
es detallen les que la formen. 

Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació 
Secretària d'Estat de Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica 
Secretaria General de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7529 85004 Estadística d'ajuda oficial al desenvolupament (AOD) d'Espanya 

Ministeri de Defensa 
Subsecretaria de Defensa 
Secretaria General Tècnica 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7502 - - - - - - - Estadística del personal del Ministeri de Defensa 
 Formada per: 
  76002 Estadística del personal civil funcionari al servei de l'administració militar 
  76003 Estadística del personal civil laboral al servei de l'administració militar 
  76044 Estadística del personal militar de carrera de les Forces Armades de les categories d'oficial 

general, oficial i suboficial i de personal militar de carrera del cos de la guàrdia civil 
  76045 Estadística del personal militar de complement, militar de tropa i marineria i reservista 
  76050 Estadística del personal estatutari al servei de l'administració militar 
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Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 
Subsecretaria d'hisenda i administracions públiques 
Direcció General del Patrimoni de l'Estat 
Subdirecció general de classificació de contractistes i registres de contractes 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7517 28021 Explotació estadística del registre de contractes del sector públic 
Comissionat per al mercat de tabacs 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7224 28071 Estadística de venda de labors del tabac a expenedories a la Península i les Illes Balears 

Secretaria d'Estat d'Hisenda 
Direcció General del Cadastre 
Subdirecció General d'Estudis i Sistemes d'Informació 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7519 31080 Cadastre immobiliari 
 7520 31089  Impost sobre béns immobles 
 7521 31088 Ordenances fiscals de l'impost sobre béns immobles 
Agència Estatal d'Administració Tributària 
Servei d'Estudis Tributaris i Estadístiques - Subdirecció General d'Estadístiques 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7253 - - - - - - - Estadística de l'impost especial sobre determinats mitjans de transport 
 Formada per: 
  32065 Estadística de l'impost especial sobre determinats mitjans de transport (anual) 
  32066 Estadística de l'impost especial sobre determinats mitjans de transport (avanç mensual) 
 7290 32068 Estadística del rendiment d'activitats econòmiques 
 7292 32027 Comptes anuals en l'impost sobre societats 
 7293 32026 Resultats econòmics i tributaris en l'IVA 
 7414 32067 Estadística de mobilitat del mercat de treball en les fonts tributàries 
 7423 31062 Estadística del mercat de treball i pensions en les fonts tributàries 
 7522 32063 Estadística dels declarants de l'IRPF 
 7523 32069 Estadística dels declarants amb discapacitat de l'impost sobre la renda de les persones físiques 
 7524 32070 Estadística dels declarants de l'IRPF per municipis 
 7525 32061 Estadística dels declarants de l'impost sobre el patrimoni 
 7526 32062 Estadística per partides de l'impost sobre societats 
 7527 32064 Estadística per partides de l'IVA 
Servei d'Estudis Tributaris i Estadístiques - Subdirecció General de Pressupostació i Seguiment dels 
Ingressos Tributaris 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7291 32028 Estadística de vendes, ocupació i salaris a les grans empreses 
 7528 - - - - - - - Recaptació tributària 
 Formada per: 
  32001 Estadística de recaptació tributària (mensual) 
  32002 Estadística de recaptació tributària (anual) 
Departament de Duanes i Impostos Especials - Subdirecció General de Planificació, Estadística i 
Coordinació 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7225 32021 Estadística d'intercanvi de béns entre estats de la UE (llindars d'exempció) 
 7226 32022 Estadística d'intercanvi de béns entre estats de la UE (sota el llindar d'exempció) 
 7227 32023 Estadística de comerç extracomunitari 
 7228 32025 Estadística del comerç exterior de les comunitats autònomes 
Institut d'Estudis Fiscals 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7934 31066 Panell de renda 
Direcció d'Estudis 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7929 31065 Opinió pública i fiscalitat. Baròmetre fiscal IEF 
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Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses 
Direcció General de Pressupostos 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7507 28100 Sistema de comptes públics territorialitzats 
Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques 
Unitat de Suport a la Direcció General 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7503 31142 Estadística de retribucions del sector públic estatal 
Subdirecció General de Gestió de Classes Passives 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7784 31141 Estadística de pensions del sistema de classes passives 
Intervenció General de l'Administració de l'Estat 
Oficina Nacional de Comptabilitat 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7454 31127 Comptes de les administracions públiques 
 7455 31130 Comptes trimestrals de les administracions públiques 
 7456 31126 Comptes de les empreses públiques 
 7458 31128 Comptes de les administracions públiques territorials 
 7504 31125 Estadística de liquidació dels pressupostos de l’Estat i dels seus organismes públics, empreses i 

fundacions 
 7505 31131 Distribució territorial de la inversió del sector públic estatal 
 7506 31132 Informe sobre compliment de terminis legals de pagament 
Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques 
Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local 
Subdirecció General de Finançament de Comunitats Autònomes 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7511 31038 Hisendes autonòmiques en xifres 
Subdirecció General d'Anàlisi Pressupostària i Organització Institucional del Sector Públic Autonòmic 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7508 31028 Pressupostos de les comunitats autònomes 
 7509 31045 Execució pressupostària mensual de les comunitats autònomes 
 7510 31030 Liquidació de pressupostos de les comunitats autònomes 
 7513 31046 Indicadors sobre despesa farmacèutica i sanitària de les comunitats autònomes  
 7514 31047 Informe sobre terminis de pagament a proveïdors i deute comercial de les comunitats autònomes 
Subdirecció General d'Estudis i Finançament d'Entitats Locals 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7515 31025 Pressupostos de les entitats locals 
 7516 31026 Liquidació de pressupostos de les entitats locals 
 7518 31042 Imposició local. Tipus de gravamen, índexs i coeficients 
Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats 
Locals 
Subdirecció General de Cooperació Local 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7911 81042 Explotació estadística del banc de dades d'infraestructura i equipaments locals (EIEL) 
Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 
Subdirecció General de Coordinació d'Unitats TIC 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7564 80022 Les tecnologies de la informació i les comunicacions en les administracions públiques 
Subdirecció General d'Impuls de l'Administració Digital i Serveis al Ciutadà 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7565 80039 Estadística de pressupostos de tecnologies de la informació i les comunicacions en l'AGE 
Direcció General d'Organització Administrativa i Procediments 
Divisió del Registre Central de Personal 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7501 80024 Registre Central de Personal. Butlletí estadístic del personal al servei de les administracions 

públiques 
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Ministeri de l'Interior 
Subsecretaria d'Interior 
Secretaria General Tècnica 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7530 68010 Estadística d'associacions 
Direcció General de Política Interior 
Subdirecció General d'Asil 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7874 68040 Estadística de població estrangera sol·licitant de protecció internacional, refugiats, beneficiaris de 

protecció subsidiària, desplaçats i apàtrides 
Direcció General de Trànsit 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7252 70044 Estadística del parc nacional de vehicles 
 7827 70048 Estadística d'accidents de trànsit amb víctimes 
 7828 70051 Cens de conductors 
Secretaria d'Estat de Seguretat 
Gabinet de Coordinació i Estudis 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7821 68001 Estadística de seguretat: Actuacions policials 
 7822 68002 Estadística de seguretat: Responsables 
 7826  68025 Estadística del sistema de seguiment integral en els casos de violència de gènere (Sistema 

VioGèn) 
Secretaria General d'Institucions Penitenciàries 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7823 - - - - - - - Estadística de la població reclusa 
 Formada per: 
  68020 Estadística general de la població reclusa. Periodicitat mensual 
  68021 Estadística dels interns en els centres penitenciaris. Evolució setmanal 
 7824 68024 Informació estadística de penes i mesures alternatives a la presó 

Ministeri de Foment 
Subsecretaria de Foment 
Direcció General de Programació Econòmica i Pressupostos 
Subdirecció General d'Estudis Econòmics i Estadístiques 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7181 20001 Estadística de construcció d'edificis 
 7182 20003 Enquesta sobre l'estructura de la indústria de la construcció 
 7183 20004 Estadística de licitació oficial en la construcció 
 7184 20005 Índexs de producció de la indústria de la construcció 
 7186 20008 Indicadors de costos de la construcció 
 7187 25006 Estimació del parc d'habitatges 
 7188 25003 Estadística de transaccions immobiliàries 
 7189 25004 Estadística d'habitatge lliure i protegit 
 7254 20061 Enquesta permanent de transport de mercaderies per carretera 
 7354 25002 Estadística de preus del sòl 
 7355 20007 Estadística de valor taxat d'habitatge 
 7359 20066 Índex de preus del transport 
Direcció General de l'Institut Geogràfic Nacional 
Subdirecció General de Geodèsia i Cartografia i Centre Nacional d'Informació Geogràfica (CNIG) 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7091 20041 Projecte Corine Land Coveure del Programa Corine (UE)  
 7092 20046 Sistema d'informació d'ocupació del sòl a Espanya (SIOSE) 
 7961 20044 Atles nacional d'Espanya 
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Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge 
Secretaria General de Transports - Direcció General d'Aviació Civil 
Subdirecció General de Transport Aeri 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7257 22075 Estadística de trànsit en els aeroports espanyols 
 7258 22073 Estadístiques de trànsit de línies aèries regulars i no regulars, aeroports i aeronaus per a OACI 
Ports de l'Estat 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7256 22046 Estadística sobre el transport marítim de mercaderies i passatgers 

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport 
Subsecretaria d'Educació, Cultura i Esport 
Secretaria General Tècnica 
Subdirecció General d'Estadística i Estudis 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7469 50052 Compte satèl·lit de la cultura 
 7563 41022 Estadística sobre la societat de la informació i la comunicació en els centres educatius no 

universitaris 
 7624 50004 Estadística de museus i col·leccions museogràfiques 
 7630 41021 Enquesta d'hàbits i pràctiques culturals a Espanya 
 7632 68023 Estadística d'afers taurins  
 7633 41050 Estadística de finançament i despesa pública en cultura 
 7651 41026 Estadística de biblioteques escolars 
 7653 41103 Estadística de mobilitat del professorat d'ensenyaments no universitaris en centres públics 
 7654 41012 Estadística de despesa pública en educació 
 7657 42101 Estadística de beques i ajudes a l'estudi 
 7660 - - - - - - - Estadística d'ensenyaments no universitaris (centres, matrícula, graduats i personal) 
 Formada per: 
  41001 Estadística d'ensenyaments no universitaris (centres, matrícula, graduats i personal) 
  41016 Dades de l'educació a l'inici del curs escolar 
 7661 41025 Estadística de l'alumnat de formació professional 
 7677 41023 Indicadors estadístics de l'educació 
 7678 41028 Estadística internacional dels sistemes d'educació i formació – qüestionari 

UNESCO/OCDE/Eurostat 
Subdirecció General d'Estadística i Estudis/Subdirecció General de Promoció i Innovació Esportiva 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7631 45061 Enquesta d'hàbits esportius a Espanya  
Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats 
Subdirecció General de Promoció Exterior Educativa 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7665 41042 Estadística d'acció educativa a l'exterior  
Secretaria General d'universitats 
Subdirecció General de Coordinació i Seguiment Universitari 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7362 44048 Estadística de preus públics universitaris 
 7652 44043 Estadística de personal de les universitats 
 7656 44045 Estadística de finançament i despesa de les universitats públiques espanyoles 
 7659 44041 Estadística d'universitats, centres i titulacions 
 7663 44049 Estadística de proves d'accés a la universitat  
 7664 44025 Estadística d'estudiants universitaris 
 7667 44027 Estadística de tesis doctorals 
 7675 44042 Indicadors universitaris  
Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7666 42185 Estadística dels programes educatius europeus 
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Direcció General d'Avaluació i Cooperació Territorial 
Institut Nacional d'Avaluació Educativa 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7668 42184 Programa d'avaluació internacional de competències d'adults (PIAAC Programme for the 

International Assessment of Adult Competences de l'OCDE) 
Institut Nacional d'Avaluació Educativa/Subdirecció General d'Estadística i Estudis 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7676 42181 Sistema estatal d'indicadors de l'educació 
Secretaria d'Estat de Cultura 
Direcció General de Política i Indústries Culturals i del Llibre 
Subdirecció General de Promoció del Llibre, la Lectura i les Lletres Espanyoles / Subdirecció General 
d'Estadística i Estudis 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7621 50026 Estadística d'edició espanyola de llibres amb ISBN 
Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals i d'Arxius i Biblioteques 
Subdirecció General dels Arxius Estatals 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7625 50003 Estadística d'arxius 
Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música 
Centre de Documentació de Música i Dansa 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7626 50050 Estadística d'edició espanyola de música amb ISMN 
Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals 
Subdirecció General de Foment de la Indústria Cinematogràfica i Audiovisual 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7627 50061 Estadística de cinematografia: producció, exhibició, distribució i foment 

Consell Superior d'Esports 
Direcció General d'Esports 
Subdirecció General d'Alta Competició 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7628 45021 Estadística d'esport federat  
Secretaria General 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7662 45124 Estadística de formacions d'entrenadors esportius 
Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l'Esport (AEPSD)/Subdirecció General d'Estadística i Estudis 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7629 45041 Estadística del control del dopatge 

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social 
Subsecretaria d'Ocupació i Seguretat Social 
Secretaria General Tècnica 
Subdirecció General d'Estadística 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7283 58028 Estadística d'empreses inscrites a la Seguretat Social 
 7395 58031 Enquesta anual laboral 
 7396 58002 Estadística d'autoritzacions de treball a estrangers 
 7397 58003 Estadística de cooperatives constituïdes 
 7398 58004 Estadística de societats laborals registrades 
 7400 58026 Estadística d'empreses de treball temporal 
 7404 58006 Estadística de regulació d'ocupació 
 7405 58007 Estadística de suport a la creació d'ocupació 
 7406 58008 Estadística de mediació, arbitratge i conciliació laboral 
 7407 58010 Estadística de convenis col·lectius de treball 
 7408 58011 Estadística de vagues i tancaments patronals 
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Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7409 58012 Estadística d'accidents de treball 
 7422 63014 Estadística de polítiques de mercat de treball 
 7669 58014 Enquesta comunitària de formació professional contínua 
 7670 58030 Enquesta de formació professional per a l'ocupació en empreses 
 7787 58020 Estadística d'ajudes a treballadors afectats per processos de reestructuració d'empreses 
 7793 63012 Estadística de prestacions per raó de necessitat per a residents en l'exterior i retornats 
 7796 63056 Estadística de prestacions per a "nens de la guerra" 
 7797 58022 Estadístiques integrades de protecció social en termes SEEPROS 
 7831 58009 Estadística d'afers judicials socials 
 7873 63007 Estadística d'espanyols residents a l'estranger retornats 
Subdirecció General d'Estadística - Unitat Administradora del Fons Social Europeu 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7415 59001 Estadística del Fons Social Europeu 
Secretaria d'Estat d'Ocupació 
Direcció General del Treball Autònom, de l'Economia Social i de la Responsabilitat Social de les 
Empreses 
Subdirecció General de l'Economia Social i de la Responsabilitat Social de les Empreses 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7399 59002 Estadística de societats cooperatives i societats laborals inscrites a la Seguretat Social 
Subdirecció General del Treball Autònom 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7403 59003 Estadística de treballadors autònoms afiliats a la Seguretat Social 
Servei Públic d'Ocupació Estatal 
Subdirecció General d'Estadística i Informació 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7401 59021 Estadística del moviment laboral registrat 
 7671 59022 Estadística de formació per a l'ocupació 
 7785 58021 Estadística de prestacions per desocupació 
Fons de Garantia Salarial (FOGASA) 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7786 58061 Estadística del Fons de Garantia Salarial 

Secretaria d'Estat de la Seguretat Social 
Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7410 63013 Estadística de malalties professionals 
 7424 64051 Mostra contínua de vides laborals 
 7783 64052 Estadística d'incapacitat temporal 
 7789 58019 Estadística de pensions assistencials 
Institut Nacional de la Seguretat Social 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7782 58017 Estadística de pensions contributives del sistema de la Seguretat Social 
 7790 64053 Estadística de prestació per maternitat i paternitat 
 7791 58041 Estadística de prestacions familiars 
Tresoreria General de la Seguretat Social i Secretaria General Tècnica 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7402 58015 Estadística d'afiliació de treballadors a la Seguretat Social 
Secretaria General d'Immigració i Emigració 
Direcció General de Migracions 
Observatori Permanent de la Immigració 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7875 63052 Estadística d'estrangers amb certificat de registre o targeta de residència en vigor 
 7876 63058 Fluxos d'autoritzacions de residència concedides a estrangers 
 7877 63053 Estadística d'estrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor 
 7878 63054 Estadística de visats expedits en oficines consulars 
 7880 63051 Estadística de concessions de nacionalitat espanyola per residència 
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Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme 
Subsecretaria d'Indústria, Energia i Turisme 
Secretaria General Tècnica 
Subdirecció General d'Estudis, Anàlisis i Plans d'Actuació 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7153 08031 Enquesta d'inversions industrials 
 7160 08024 Estadística de fabricació de vehicles automòbils i bicicletes 
 7161 08032 Enquesta de conjuntura industrial 
 7185 08033 Enquesta de conjuntura industrial en el sector de la construcció 
Oficina Espanyola de Patents i Marques 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7706 09101 Estadístiques de propietat industrial 
 7707 09102 Butlletí de propietat industrial 
Secretaria d'Estat d'Energia 
Direcció General de Política Energètica i Mines 
Subdirecció General d'Hidrocarburs i Corporació de Reserves Estratègiques de Productes Petrolífers 
(CORES) 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7133 - - - - - - - Estadística sobre el mercat de productes petrolífers 
 Formada per: 
  08013 Estadística del mercat de productes petrolífers (mensual) 
  08014 Estadística del mercat de productes petrolífers (anual) 
Subdirecció General de Minas 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7158 - - - - - - - Estadística minera i d'explotació de les aigües 
 Formada per: 
  08019 Estadística d'extracció de carbons (mensual) 
  08020 Estadística d'extracció de carbons (anual) 
  08023 Estadística d'extracció de minerals no metàl·lics ni energètics (anual) 
  08036 Estadística d'aigües minerals i termals (anual) 
  08037 Estadística d'extracció de minerals metàl·lics (anual) 
  08038 Estadística d'extracció de petroli i gas (anual) 
  08039 Estadística d'extracció de petroli i gas (mensual) 
Subdirecció General de Planificació Energètica i Seguiment 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7131 - - - - - - - Estadística de productes energètics 
 Formada per: 
  08002 Estadística de destil·lació de carbons (mensual) 
  08003 Estadística de destil·lació de carbons (anual) 
  08006 Estadística d'indústries del gas (subministrament al mercat interior) 
  08011 Estadística de refineries de petroli (mensual) 
  08012 Estadística de refineries de petroli (anual) 
  08016 Estadística d'indústria d'energia elèctrica (mensual) 
  08017 Estadística d'indústria d'energia elèctrica (anual) 
 7135 - - - - - - - Balanç energètic 
 Formada per: 
  10001 Butlletí de conjuntura energètica (trimestral) 
  10002 Balanç energètic (anual) 

Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 
Subsecretaria d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 
Secretaria General Tècnica 
Subdirecció General d'Estadística 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7003 01023 Enquesta anual de superfícies i rendiment de cultius 
 7004 01018 Enquesta de base de plantacions de fruiters, oliverar i raïm de taula  
 7005 01005 Calendaris de sembra i recol·lecció  
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 7006 01019 Avenços mensuals de superfícies i produccions agrícoles 
 7007 - - - - - - - Estadística sobre superfícies i produccions anuals de cultius 
 Formada per: 
  01021 Estadística sobre superfícies de cultius i aprofitaments per termes municipals 
  01135 Estadística anual de superfícies i produccions de cultius 
 7008 - - - - - - - Estadístiques sobre efectius de bestiar 
 Formada per: 
  01006 Enquesta semestral de bestiar boví i la seva producció làctia 
  01007 Enquesta semestral de bestiar porcí 
  01008 Enquesta anual de bestiar oví i caprí, i la seva producció làctia 
 7009 - - - - - - - Estadístiques de produccions ramaderes 
 Formada per: 
  01010 Enquesta mensual i anual de sacrifici de bestiar en escorxadors 
  01013 Estadística anual de llana, mel i altres produccions ramaderes 
  01082 Previsions nacionals de produccions càrnies 
 7010 01009 Enquestes mensuals i anual de sales d'incubació 
 7011 01015 Enquesta de cuniculicultura 
 7012 - - - - - - -  Estadístiques sobre utilització de mitjans de producció 
 Formada per: 
  01087 Estadística mensual d'inscripcions de maquinària agrícola 
  01088 Estadística mensual de consum de fertilitzants en agricultura 
 7013 01089 Enquesta d'utilització de productes fitosanitaris  
 7014 01160 Enquesta de comercialització de productes fitosanitaris 
 7022 01122 Balanços d'aprovisionament de vi 
 7023 01055 Balanços d'aprovisionament de productes agrícoles excepte vi 
 7025 01049 Xarxa comptable agrària nacional (RECAN) 
 7051 01064 Estadística de la flota pesquera 
 7052 01142 Estadístiques de captures i desembarcaments de pesca marítima 
 7053 01099 Enquesta econòmica de pesca marítima 
 7054 01063 Enquesta d'establiments d'aqüicultura 
 7055 01140 Enquesta econòmica d'aqüicultura 
 7159 - - - - - - - Estadística d'indústries làcties (estructura i producció) 
 Formada per: 
  01034 Enquesta mensual de recollida de llet i de productes lactis elaborats 
  01035 Enquesta anual de recollida de llet i de productes lactis elaborats 
  01037 Enquesta triennal de l'estructura d'indústries làcties 
 7344 01170 Preus conjunturals de productes agrícoles 
 7345 01180 Preus conjunturals de productes ramaders 
 7346 01116 Preus mitjans nacionals 
 7347 - - - - - - - Estadístiques mensuals i anuals de preus i salaris agraris 
 Formada per: 
  01046 Preus i índexs mitjans nacionals mensuals i anuals percebuts pels agricultors 
  01047 Preus i índexs mitjans nacionals mensuals i anuals pagats pels agricultors 
  01048 Salaris i índexs agraris mitjans nacionals mensuals i anuals 
  01117 Preus mitjans anuals de productes i mitjans de producció complementaris 
 7348 01044 Preus mitjans anuals de les terres d'ús agrari 
 7349 01050 Cànons anuals d'arrendaments rústics 
 7459 - - - - - - - Comptes econòmics de l'agricultura 
 Formada per: 
  01053 Comptes econòmics nacionals de l'agricultura 
  01054 Comptes econòmics regionals de l'agricultura 
Secretaria d'Estat de Medi Ambient 
Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural 
Subdirecció General de Residus 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7114 23008 Estadística d'envasos i residus d'envasos 
Subdirecció General de Qualitat de l'Aire i Medi Ambient Industrial 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7104 23041 Estadística de qualitat de l'aire 
 7105 23042 Inventari d'emissions contaminants a l'atmosfera 

Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
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Subdirecció General de Medi Natural 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7093 23031 Espais naturals o d'interès 
 7094 23033 Estadística de diversitat d'espècies silvestres 
Direcció General de l'Aigua 
Subdirecció General de Gestió Integrada del Domini Públic Hidràulic 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7095 10041 Estat quantitatiu de les aigües subterrànies 
 7109 10042 Estat químic de les aigües subterrànies 
 7110 21021 Estat de les aigües superficials 
Subdirecció General de Planificació i Ús Sostenible de l'Aigua 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7132 21041 Estadística d'embassaments i producció d'energia hidroelèctrica 
Agència Estatal de Meteorologia 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7098 23093 Estadística de les variables meteorofenològiques 
 7099 23096 Estadística de fenòmens meteorològics adversos 
 7100 23095 Balanç hídric 
 7101 23098 Estadística de vigilància del clima 
 7102 23097 Índex meteorològic del risc d'incendi 
 7103 23094 Composició química de l'atmosfera lliure 

Secretaria General d'Agricultura i Alimentació 
Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Forestal 
Subdirecció General de Silvicultura i Forests 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7015 01030 Estadística anual d'altres aprofitaments forestals 
 7016 01085 Estadística anual de caça 
 7017 01134 Estadístiques de producció i comercialització de material forestal de reproducció 
 7018 01029 Estadística anual de tallades de fusta 
 7019 04001 Inventari forestal nacional 
 7020 01069 Estadística anual de projectes i actuacions forestals 
 7021 23030 Estadística sobre gestió forestal sostenible 
 7024 01124 Balanç nacional de la fusta 
 7056 01086 Estadística anual de pesca fluvial 
 7106 04006 Inventari nacional d'erosió de sòls 
 7107 04004 Inventari nacional de l'estat de salut dels boscos 
 7108 04002 Estadística d'incendis forestals 
 7460 01070 Comptes econòmiques nacionals de la silvicultura 
Direcció General de la Indústria Alimentària 
Subdirecció General d'Estructura de la Cadena Alimentària 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7913 01153 Consum alimentari a llars a Espanya 
 7928 01155 Baròmetre del clima de confiança del sector agroalimentari 

Ministeri de la Presidència 
Centre d'Investigacions Sociològiques 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7925 79002 Enquesta social general espanyola  
 7926 79003 Enquesta social europea 
 7927 79001 Baròmetres d'opinió 
 7930 79004 Indicador de confiança del consumidor (ICC) 
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Ministeri d'Economia i Competitivitat (excepte l'Institut Nacional d'Estadística) 
Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa 
Direcció General d'Anàlisi Macroeconòmic i Economia Internacional 
Subdirecció General d'Anàlisi Conjuntural i Previsions Econòmiques 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7231 29081 Índexs de valor unitari per al comerç exterior 
 7962 29085 Indicadors de disponibilitats interiors de manufactures de consum i equip 
 7963 29086 Indicadors sintètics de l'economia espanyola 
 7964 29083 Síntesi d'indicadors econòmics (SIE) 
Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions 
Subdirecció General d'Inspecció 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7311 - - - - - - - Estadística d'assegurances privades 
 Formada per: 
  29041 Estadística d'assegurances privades (anual) 
  29042 Estadística d'assegurances privades (trimestral) 
Subdirecció General de Plans i Fons de Pensions 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7312  Estadística de previsió social complementària 
 Formada per: 
  29043 Informe estadístic d'instruments de previsió social complementària  
  29046 Butlletí d'informació trimestral de plans i fons de pensions 

Secretaria d'Estat de Comerç 
Subdirecció General d'Avaluació d'Instruments de Política Comercial 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7229 14001 Enquesta de conjuntura de l'exportació 
Direcció General de Comerç Internacional i Inversions 
Subdirecció General de Comerç Internacional de Serveis i Inversions 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7472 29133 Inversió espanyola directa en l'exterior (posició) 
 7473 29134 Inversió espanyola directa en l'exterior (fluxos) 
 7474 29131 Inversió estrangera directa a Espanya (posició) 
 7475 29132 Inversió estrangera directa a Espanya (fluxos) 
Direcció General de Comerç Interior 
Subdirecció General de Canals de Comercialització i Relacions Institucionals 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7357 29141 Preus de venda al públic de productes alimentaris 
 7358 29142 Preus en la cessió majorista de productes alimentaris peribles 
Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació 
Subdirecció General de Planificació i Seguiment 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7702 43025 Estadística de crèdits pressupostaris (inicials i finals) d'R+D 
Institut de Salut Carlos III 
Centre Nacional d'Epidemiologia 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7736 54063 Estadística de malalties de declaració obligatòria 
 7737 54064 Estadística estatal de SIDA 
 7738 54065 Sistema d'informació microbiològica 
 7739 54066 Estadística estatal d'encefalopaties espongiformes transmissibles humanes 

Institut Nacional d'Estadística 
Direcció General de Coordinació Estadística i d'Estadístiques Laborals i de Preus 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7863 30245 Xifres oficials de població dels municipis espanyols: Revisió del padró municipal 
 7864 30260 Estadística del padró continu 
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Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7865 30261 Nomenclàtor: Població del padró continu per unitat poblacional 
 7871 30307 Estadística de variacions residencials 
 7983 30247 Relació de municipis i els seus codis per províncies 
Subdirecció General d'Estadístiques de Preus i de Pressupostos Familiars 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7341 30138 Índex de preus de consum (IPC) 
 7342 30180 Índex de preus de consum harmonitzat (IPCH) 
 7343 30181 Enquesta de paritats del poder adquisitiu (PPA) 
 7350 30051 Índexs de preus industrials 
 7351 30071 Índexs de preus d'exportació i d'importació de productes industrials 
 7352 30062 Índexs de preus de materials i energia i índexs nacionals de la mà d'obra 
 7353 30457 Índex de preus de l'habitatge (IPV) 
 7356 30182 Índexs de preus del sector serveis 
 7912 30458 Enquesta de pressupostos familiars (EPF) 
Subdirecció General d'Estadístiques del Mercat Laboral 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7360 30185 Índex de preus del treball  
 7391 30308 Enquesta de població activa (EPA) 
 7392 30309 Enquesta comunitària de força de treball (ECFT) 
 7393 30212 Projeccions de taxes d'activitat  
 7394 30310 Fluxos de la població activa 
 7411 30320 Estadística de l'ocupació de les persones amb discapacitat  
 7412 30331 Estadística del salari de les persones amb discapacitat 
 7413 30209 Estadística de mobilitat laboral i geogràfica 
 7416 30132 Enquesta quadriennal de cost laboral 
 7417 30188 Enquesta anual de cost laboral 
 7418 30187 Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL) 
 7419 30211 Índex de cost laboral harmonitzat 
 7420 30133 Enquesta quadriennal d'estructura salarial  
 7421 30189 Enquesta anual d'estructura salarial 
Direcció General de Productes Estadístics 
Subdirecció General d'Estadístiques Sociodemogràfiques 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7861 30243 Censos de població i habitatges 
 7862 30274 Enquesta contínua de llars  
 7866 30321 Xifres de població  
 7868 - - - - - - - Moviment natural de la població 
 Formada per: 
  30302 MNP: Estadística de matrimonis 
  30304 MNP: Estadística de naixements 
  30306 MNP: Estadística de defuncions 
 7869 30317 Enquesta de fecunditat 
 7872 30277 Estadística de migracions 
 7879 30279 Estadística d'adquisicions de nacionalitat espanyola de residents 
 7881 30278 Projeccions de població 
 7882 30276 Projecció de llars  
 7883 30271 Taules de mortalitat 
 7884 30264 Indicadors demogràfics bàsics 
 7923 30453 Enquesta de condicions de vida (ECV) 
 7931 30471 Indicadors de qualitat de vida  
 7932 30256 Indicadors urbans 
 7933 30456 Dones i homes a Espanya 
Subdirecció General d'Estadístiques de Turisme i Ciència i Tecnologia 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7361 - - - - - - - Índexs de preus d'allotjaments turístics 
 Formada per: 
  30179 Índex de preus hotelers 
  30222 Índex de preus d'apartaments turístics 
  30223 Índex de preus de càmpings 
  30229 Índex de preus d'allotjaments de turisme rural 
 7468 30027 Compte satèl·lit del turisme d'Espanya. Base 2010  
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Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7561 30169 Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i les comunicacions i del comerç electrònic a 

les empreses 
 7566 30081 Indicadors del sector de tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) 
 7591 - - - - - - -  Enquesta d'ocupació en allotjaments turístics 
 Formada per: 
  30235 Enquesta d'ocupació hotelera 
  30236 Enquesta d'ocupació en apartaments turístics 
  30237 Enquesta d'ocupació en càmpings 
  30238 Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural 
  30239 Enquesta d'ocupació en albergs 
 7592 16023 Enquesta de turisme de residents (ETR/FAMILITUR) 
 7593 16028 Estadística de moviments turístics en fronteres (FRONTUR) 
 7594 16029 Enquesta de despesa turística (EGATUR) 
 7595 30230 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler 
 7701 - - - - - - -  Estadística sobre activitats en R+D 
 Formada per: 
  30056 Directori d'empreses i organismes públics possibles investigadors 
  30057 Estadística sobre activitats en R+D en el sector empreses 
  30058 Estadística sobre activitats en R+D en el sector administració pública 
  30059 Estadística sobre activitats en R+D en el sector institucions privades sense fins de lucre 
  30060 Estadística sobre activitats en R+D en el sector ensenyament superior 
 7703 30061 Enquesta sobre Innovació en les empreses 
 7704 30224 Estadística sobre l'ús de biotecnologia 
 7705 30197 Indicadors d'alta tecnologia 
Subdirecció General d'Estadístiques Industrials i de Serveis 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7134 30070 Enquesta de consums energètics 
 7151 30048 Estadística estructural d'empreses: Sector industrial 
 7152 30049 Enquesta industrial anual de productes 
 7154 30050 Índexs de producció industrial 
 7155 30052 Índexs de xifres de negocis 
 7156 30053 Índexs d'entrades de comandes 
 7201 30177 Estadística estructural d'empreses: Sector serveis 
 7202 30228 Estadística de productes en el sector serveis 
 7203 30234 Índex de producció del sector serveis  
 7204 30183 Indicadors d'activitat del sector serveis 
 7221 30232 Estadística estructural d'empreses: Sector comerç 
 7222 30233 Estadística de productes en el sector comerç 
 7223 30103 Índexs de comerç al detall 
 7230 30198 Enquesta sobre comerç internacional de serveis i altres operacions internacionals 
 7251 30163 Estadística de transport de viatgers 
 7255 30221 Estadística sobre transport ferroviari 
 7285 30199 Indicadors de confiança empresarial  
 7286 30083 Índex de xifra de negocis empresarial 
 7287 30063 Enquesta conjuntural sobre estocs i existències 
 7288 30082 Estadística de filials d'empreses espanyoles a l'exterior 
 7289 30227 Estadística de filials d'empreses estrangeres a Espanya 
Subdirecció General d'Estadístiques Socials Sectorials 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7562 30450 Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies d'informació i comunicació a les llars 
 7622 30401 Estadística de producció editorial de llibres 
 7623 30403 Estadística de biblioteques 
 7655 30122 Estadística de finançament i despeses de l'ensenyament privat 
 7658 30460 Enquesta de despesa de les llars en educació 
 7672 30459 Enquesta sobre la participació de la població adulta en les activitats d'aprenentatge 
 7673 30451 Enquesta de transició educativa-formativa i inserció laboral 
 7674 30100 Enquesta d'inserció laboral de titulats universitaris  
 7732 30414 Enquesta de morbiditat hospitalària 
 7735 30416 Estadística de professionals sanitaris col·legiats 
 7740 30417 Estadística de defuncions segons la causa de mort 
 7750 54088 Enquesta europea de salut 
 7751 30418 Enquesta de discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència  
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 7829 30466 Estadística de condemnats: Adults 
 7830 30467 Estadística de condemnats: Menors 
 7832 30468 Estadística de violència domèstica i violència de gènere 
 7833 30465 Estadística de jutjats de pau 
 7834 30464 Estadística d'arrendaments urbans 
 7870 30463 Estadística de nul·litats, separacions i divorcis 
 7917 30469 Enquesta de centres i serveis d'atenció a les persones sense sostre 
 7918 30454 Enquesta a les persones sense llar 
 7924 30447 Enquesta d'ocupació del temps 
Subdirecció General d'Estadístiques de Medi Ambient, Agràries i Financeres 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7001 30042 Cens agrari 
 7002 30044 Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agrícoles 
 7096 30076 Estadístiques sobre l'ús de l'aigua 
 7097 30066 Estadístiques sobre les activitats de protecció mediambiental 
 7111 30077 Estadística sobre el subministrament i sanejament de l'aigua 
 7112 30078 Estadístiques sobre generació de residus 
 7113 30079 Estadístiques sobre recollida i tractament de residus 
 7284 30151 Estadística de societats mercantils 
 7313 30219 Estadística del procediment concursal 
 7314 30149 Estadística d'hipoteques 
 7315 30153 Estadística sobre execucions hipotecàries  
 7316 30168 Estadística de transmissió de drets de la propietat 
 7461 30089 Comptes mediambientals: Compte de béns i serveis ambientals  
 7462 30088 Comptes mediambientals: Compte de despesa en protecció mediambiental  
 7463 30085 Comptes mediambientals: Compte d'impostos ambientals  
 7464 30084 Comptes mediambientals: Compte d'emissions a l'atmosfera  
 7465 30086 Comptes mediambientals: Compte de fluxos de materials  
 7466 30090 Comptes mediambientals: Compte de fluxos físics de l'energia  
 7467 30087 Comptes mediambientals: Altres comptes mediambientals 
Departament de Metodologia i Desenvolupament de la Producció Estadística 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7281 - - - - - - - Explotació estadística del directori central d'empreses 
 Formada per: 
  30201 Directori central d'empreses (DIRCE) 
  30203 Explotació estadística del directori central d'empreses 
 7282 30204 Demografia harmonitzada d'empreses 
 7981 30707 Sistema integrat de metadades (SIM)  
 7982 30714 Adaptació de classificacions internacionals a la realitat nacional 
Departament de Comptes Nacionals 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7157 30064 Enquesta de consums intermedis i inversió 
 7451 30023 Comptabilitat nacional anual d'Espanya. Base 2010  
 7452 30024 Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya. Base 2010  
 7453 30026 Comptes trimestrals no financers dels sectors institucionals. Base 2010  
 7457 30025 Comptabilitat regional d'Espanya. Base 2010  
 7512 30015 Índexs de repartiment regional de l'IVA i els impostos especials sobre la cervesa, sobre l'alcohol i 

begudes derivades i sobre productes intermedis 
Oficina del Cens Electoral 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7867 85001 Estadística del padró d'espanyols residents a l'estranger 

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 
Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat 
Delegació del Govern per a la Violència de Gènere 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7795 65003 Estadística d'ajudes socials de l'article 27 a dones víctimes de violència de gènere 
 7825 65010 Sistema de seguiment per mitjans telemàtics de les mesures d'allunyament en l'àmbit de la 

violència de gènere 
 7919 65001 Estadística de víctimes mortals per violència de gènere a mans de la seva parella o exparella 
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Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7920 65004 016-Servei telefònic d'informació i assessorament jurídic en matèria de violència de gènere 
 7921 65006 Servei telefònic d'atenció i protecció per a víctimes de violència de gènere - ATENPRO 
 7922 65007 Macroenquesta de violència contra la dona  
Direcció General de Serveis per a la Família i la Infància 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7781 63022 Estadística de mesures de protecció a la infància: Adopcions, acolliments i tutela de menors 
 7792 63006 Estadística de títols de famílies nombroses 
Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues 
Observatori Espanyol de la Droga i les Toxicomanies 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7741 54099 Indicadors de consum de substàncies psicoactives de l'Observatori Espanyol de la Droga i les 

Toxicomanies: Mortalitat per reacció aguda 
 7742 54100 Indicadors de consum de substàncies psicoactives de l'Observatori Espanyol de la Droga i les 

Toxicomanies: Urgències hospitalàries 
 7743 54098 Indicadors de consum de substàncies psicoactives de l'Observatori Espanyol de la Droga i les 

Toxicomanies: Admissions a tractament 
 7744 54101 Enquesta sobre ús de drogues en ensenyaments secundaris a Espanya 
 7745 54103 Enquesta sobre salut i consum de drogues en internats en institucions penitenciàries a Espanya 

(ESDIP) 
 7746 54102 Enquesta sobre alcohol i drogues en població general a Espanya 
Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO) 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7788 - - - - - - - Estadística de prestacions no contributives 
 Formada per: 
  64043 Estadística de beneficiaris de prestacions socioeconòmiques a persones amb discapacitat 
  64049 Estadística de pensions no contributives 
 7794 64055 Estadística de prestacions del sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència (SAAD) 
Institut de la Joventut 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7915 64022 Enquesta de joventut 
 7916 64024 Sondejos d'opinió i situació de la joventut a Espanya 
Secretaria General de Sanitat i Consum 
Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació 
Subdirecció General de Sanitat Ambiental i Salut Laboral 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7747 54025 Qualitat de les aigües de consum humà 
 7748 54027 Qualitat de les aigües de bany 
Subdirecció General d'Informació Sanitària i Innovació 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7731 54086 Sistema d'informació d'atenció primària del sistema nacional de salut 
 7733 30123 Estadística de centres sanitaris d'atenció especialitzada 
 7734 54011 Explotació estadística del conjunt mínim bàsic de dades (RAE-CMBD): Demanda hospitalària i 

morbiditat atesa 
 7749 54009 Enquesta nacional de salut 
 7752 54021 Estadística d'interrupcions voluntàries de l'embaràs 
 7755 54087 Baròmetre sanitari 
 7756 54023 Indicadors de salut 
Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia 
Subdirecció General de Qualitat de Medicaments i Productes Sanitaris 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7753 54042 Estadística del consum farmacèutic a través de receptes mèdiques del sistema nacional de salut 

inclòs el mutualisme administratiu 
 7754 54089 Estadística de despesa farmacèutica dels hospitals de la xarxa pública del sistema nacional de 

salut 
Subdirecció General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Fons de Cohesió 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7470 54012 Comptes satèl·lits de la despesa sanitària pública 
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Banc d'Espanya 
Departament d'Estadística 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7471 37040 Comptes financers de l'economia espanyola. Sistema SEC/2010 
 7476 37142 Balança de pagaments, comerç internacional de serveis i inversions estrangeres directes, posició 

d'inversió internacional, deute extern i reserves internacionals i liquiditat en moneda estrangera 
 7477 37144 Deute públic segons el protocol de dèficit excessiu 
Direcció General Adjunta d'Economia i Investigació 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7914 37143 Enquesta financera de les famílies (EFF) 

Consell General del Poder Judicial 
Secció d'Estadística Judicial 
Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020  
 7835 71002 Estadística de l'activitat judicial 
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ANNEX III 

Descripció de les operacions estadístiques 

SECCIÓ 1a OPERACIONS ESTADÍSTIQUES PER SECTORS O TEMES 

 
 
Sector o tema: Agricultura, ramaderia, silvicultura i caça 

 
 
7001 Cens agrari. 

Fins: Obtenció d'informació sobre l'estructura agrària, servir de base al directori d'explotacions 
agrícoles i compliment de la normativa legal fixada per la Unió Europea. 
Organismes que hi intervenen: INE, òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes 
(pendents de determinar).  
Descripció general (principals variables): Explotacions, superfície total de l'explotació, 
aprofitament de la terra, tinença, cultius, ramaderia, desenvolupament rural, agricultura ecològica i 
treball en l'explotació. Mida de l'explotació. Per enumeració completa. 
Col·lectiu: Explotacions agrícoles. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
No es disposa de la informació necessària per estimar els crèdits pressupostaris necessaris per al 
seu finançament en el quadrienni 2017-2020.  

 
 
7002 Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agrícoles. 

Fins: Obtenció d'informació sobre l'estructura agrícola i compliment de la normativa legal fixada per 
la Unió Europea. 
Organismes que hi intervenen: INE, òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes 
(pendents de determinar).  
Descripció general (principals variables): Explotacions, superfície agrícola, ramaderia, treball en 
l'explotació, aprofitament de la terra, maquinària irrigació, règim de tinença de la terra i cultius. Mida 
de l'explotació. Per mostreig.  
Col·lectiu: Explotacions agrícoles. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
3.945,54 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7003 Enquesta anual de superfícies i rendiment de cultius. 

Fins: Determinació de les superfícies ocupades pels cultius i altres cobertes del sòl i estimació del 
rendiment mitjà dels cultius principals. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de les comunitats autònomes de Galícia, País Basc, Andalusia, Aragó, Castella i Lleó, les Illes 
Balears, Madrid, La Rioja, Comunitat Valenciana, Cantàbria i Múrcia.  
Descripció general (principals variables): Superfícies i rendiments. Tipus de cultiu, sistemes de 
cultiu. Per mostreig.  
Col·lectiu: Segments territorials. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
6.091,94 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  
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7004 Enquesta de base de plantacions de fruiters, oliverar i raïm de taula. 

Fins: Determinar el potencial de producció de les plantacions, amb fins comercials, de les principals 
espècies de fruiters, oliverar i raïm de taula, i disposar a mig termini de la producció i de l'oferta dels 
mercats. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Superfícies plantades i espècies. Espècies, 
agrupacions per varietats, intervals d'edats, marc de plantació. Per mostreig. 
Col·lectiu: Segments territorials. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
27,20 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7005 Calendaris de sembra i recol·lecció. 

Fins: Coneixement de la distribució temporal de la sembra, recol·lecció i comercialització de 
productes agrícoles. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Períodes de sembra, recol·lecció i comercialització. 
Cultius i varietats que se sembren, recol·lecten i comercialitzen, per mesos.  
Col·lectiu: Províncies. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
No es disposa de la informació necessària per estimar els crèdits pressupostaris necessaris per al 
seu finançament en el quadrienni 2017-2020.  

 
 
7006 Avenços mensuals de superfícies i produccions agrícoles. 

Fins: Coneixement de l'evolució conjuntural de superfícies i produccions per als principals cultius 
herbacis, i produccions per als cultius llenyosos més importants, per a gestió de mercats. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Superfícies i rendiments. Principals cultius.  
Col·lectiu: Províncies. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
390,24 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7007 Estadística sobre superfícies i produccions anuals de cultius. 

Fins: Coneixement de les superfícies anuals ocupades per cultius i aprofitaments per tal de, 
mitjançant integració, obtenir resultats a majors nivells d'agregació geogràfica. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Superfícies. Tipus de cultiu, operació de superfície.  
Col·lectiu: Municipis. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
444,29 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  
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7008 Estadístiques sobre efectius de bestiar. 

Fins: Coneixement dels efectius de bestiar boví, oví, caprí i porcí per tipus d'animals i de la 
producció de llet en l'explotació i la seva destinació, per a la gestió sectorial. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Efectius de bestiar boví, oví, caprí i porcí segons tipus, 
animals, producció i destinació de la llet. Intervals de mida de l'explotació. Per mostreig.  
Col·lectiu: Explotacions agràries amb efectius de bestiar boví, oví, caprí i porcí. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.374,56 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7009 Estadístiques de produccions ramaderes. 

Fins: Coneixement del nombre d'efectius sacrificats per tipus, producció de carn en canal i la seva 
destinació, per a la gestió del mercat, producció de llana, mel, cera i fem i treball animal. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Nombre d'animals sacrificats i pes en canal, 
produccions càrnies, llana, mel i fem. Tipus d'animals. Per mostreig.  
Col·lectiu: Escorxadors. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
277,11 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7010 Enquestes mensuals i anual de sales d'incubació. 

Fins: Coneixement de l'activitat i estructura de les sales d'incubació. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Ous entrats, pollets nascuts i la seva destinació. 
Aptitud productiva de les aus. Per enumeració completa.  
Col·lectiu: Sales d'incubació. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
135,46 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7011 Enquesta de cunicultura. 

Fins: Coneixement de l'estructura i producció de les explotacions cunícoles. 
Organismes que hi intervenen: MAAA.  
Descripció general (principals variables): Producció de conills, producció de pinsos per a conills, 
animals sacrificats i pes en canal. Estrats de mida de les granges. Per mostreig.  
Col·lectiu: Explotacions agràries amb efectius cunícules, fàbriques de pinsos, escorxadors de 
conills. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
60,34 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  
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7012 Estadístiques sobre utilització de mitjans de producció. 

Fins: Determinació de la utilització de mitjans de producció en l'agricultura i la ramaderia a fi 
d'avaluar els consums intermedis i la producció estàndard de les principals produccions. 
Coneixement de la incorporació de maquinària nova al procés productiu agrari i volum de 
fertilitzants inorgànics utilitzats en l'agricultura. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Béns i serveis utilitzats, maquinària nova. Tipus de 
maquinària, marca i finalitat, productes fertilitzants, dimensió econòmica de les explotacions. Per 
mostreig.  
Col·lectiu: Explotacions agràries. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
119,37 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7013 Enquesta d'utilització de productes fitosanitaris. 

Fins: Determinació de la quantitat que de cada substància activa continguin els plaguicides utilitzats 
en els principals cultius i superfície tractada amb cada substància. 
Organismes que hi intervenen: MAAA.  
Descripció general (principals variables): Quantitat de substàncies actives utilitzades per cultiu i 
superfície tractada amb cada substància. Tipus de substància activa. Per mostreig.  
Col·lectiu: Explotacions agràries. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
No es disposa de la informació necessària per estimar els crèdits pressupostaris necessaris per al 
seu finançament en el quadrienni 2017-2020.  

 
 
7014 Enquesta de comercialització de productes fitosanitaris. 

Fins: Determinació de la quantitat que de cada substància activa continguin els plaguicides 
comercialitzats a Espanya. 
Organismes que hi intervenen: MAAA.  
Descripció general (principals variables): Quantitat de substàncies actives comercialitzades. 
Tipus de substància activa. Per enumeració completa.  
Col·lectiu: Distribuïdors de fitosanitaris. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
57,37 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7015 Estadística anual d'altres aprofitaments forestals. 

Fins: Coneixement de les produccions forestals excepte fusta, llenya, llavors i plantes. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Producció de suro, resina, fruits, etc. Producte i 
titularitat de la muntanya.  
Col·lectiu: Províncies. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
84,00 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  
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7016 Estadística anual de caça. 

Fins: Avaluació dels productes de la caça i dels beneficis econòmics complementaris. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Peces cobrades, pes, preu i beneficis econòmics 
complementaris. Espècies.  
Col·lectiu: Províncies. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
84,00 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7017 Estadístiques de producció i comercialització de material forestal de 
reproducció. 

Fins: Coneixement de la producció de llavors i de l'estructura i producció dels vivers forestals per a 
la seva utilització en l'ordenació sectorial. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Superfícies, produccions de llavors i plantes. Tipus de 
producció per categoria del material forestal de reproducció.  
Col·lectiu: Vivers forestals. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
84,00 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7018 Estadística anual de tallades de fusta. 

Fins: Determinació de les extraccions anuals de fusta i la seva destinació. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Volum de fusta extreta i destinació. Espècies i titularitat 
de la muntanya.  
Col·lectiu: Províncies. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
84,00 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7019 Inventari forestal nacional. 

Fins: Obtenció d'informació actualitzada i continuada sobre els recursos forestals del país, així com 
la biodiversitat forestal. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Superfícies, existències, creixements i indicadors de 
les masses forestals, inclosos els indicadors de biodiversitat. Hectàrees, arbres, volums de fusta i 
llenya, creixement de les masses arbòries, espècies fanerògames i criptògames, quantitat d'hàbitats 
estudiats, quantitat de fusta morta i indicadors de fragmentació.  
Col·lectiu: Superfícies cobertes per la unitat de mostreig d'àrea i arbre. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
10.788,28 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  
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7020 Estadística anual de projectes i actuacions forestals. 

Fins: Determinació de les repoblacions forestals efectuades segons fins, per espècies i pertinences, 
per a ordenació sectorial. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Superfícies repoblades per espècies i pertinences. 
Espècies.  
Col·lectiu: Províncies. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
84,00 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7021 Estadística sobre gestió forestal sostenible. 

Fins: Determinació de l'estat de la planificació, ordenació i certificació de la gestió forestal. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Superfície forestal georeferenciada amb instrument de 
planificació (PORF); superfície forestal georeferenciada amb projecte d'ordenació; superfície 
forestal georeferenciada certificada; fusta certificada extreta de boscos amb gestió referenciada. 
Tipus de titularitat de la muntanya.  
Col·lectiu: Comunitats autònomes. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
84,00 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7022 Balanços d'aprovisionament de vi. 

Fins: Càlcul anual de l'equilibri oferta-demanda del vi, per a ordenació del mercat, (dades 
provisionals i definitives). Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de 
diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: MAAA.  
Descripció general (principals variables): Producció total, importació/exportació, existències 
inicials/finals, utilització interior, etc. Tipus de producte.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
56,64 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7023 Balanços d'aprovisionament de productes agrícoles excepte vi. 

Fins: Establiment anual del quadre nacional d'equilibri oferta-demanda de productes agrícoles 
diferents del vi, per a avaluació del mercat. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb 
resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: MAAA.  
Descripció general (principals variables): Produccions, utilització, estocs, autoproveïment. Tipus 
de producte.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
56,64 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  
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7024 Balanç nacional de la fusta. 

Fins: Establiment del quadre nacional d'equilibri oferta-demanda de la fusta per a planificació 
d'actuacions sectorials. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de 
diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Producció, utilització, estocs, autoproveïment. Tipus de 
producte.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
84,00 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7025 Xarxa comptable agrària nacional (RECAN). 

Fins: Determinació anual de l'estructura tècnica del procés productiu i dels resultats econòmics de 
les explotacions agràries; així com del càlcul de les "produccions estàndard de les activitats": 
variable de base per a la classificació de les explotacions esmentades. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de les comunitats autònomes (Catalunya, Comunitat Foral de Navarra, País Basc).  
Descripció general (principals variables): Variables estructurals, produccions, subvencions, 
consums intermedis, capital, mà d'obra, etc., de les explotacions agràries. Comunitat autònoma, 
orientació tecnicoeconòmica i mida d'explotació. Per mostreig.  
Col·lectiu: Explotacions agràries. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
5.261,99 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
 
Sector o tema: Pesca i aqüicultura 

 
 
7051 Estadística de la flota pesquera. 

Fins: Coneixement de la flota pesquera com a estructura bàsica per al desenvolupament de la 
pesca marítima. 
Organismes que hi intervenen: MAAA.  
Descripció general (principals variables): Núm. de vaixells, arqueig, potència, eslora. Modalitat 
de pesca, calador principal, any de construcció, material del casc.  
Col·lectiu: Vaixells pesquers i vaixells auxiliars de pesca. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
95,57 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  
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7052 Estadístiques de captures i desembarcaments de pesca marítima. 

Fins: Quantificar les captures de pesca marítima i els esforços corresponents, a fi d'ordenar les 
extraccions en els diferents caladors i zones de pesca, així com conèixer els desembarcaments 
realitzats a Espanya i el valor obtingut en la primera venda, per a la seva utilització en la regulació 
de l'activitat. 
Organismes que hi intervenen: MAAA.  
Descripció general (principals variables): Quantitats, valor. Modalitat de pesca, bandera vaixell, 
zona de captura, any, mes, espècies, presentació, destinació.  
Col·lectiu: Vaixells pesquers. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
189,25 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7053 Enquesta econòmica de pesca marítima. 

Fins: Investigació de les dades econòmiques primàries per al coneixement de la rendibilitat dels 
diferents tipus de flotes; obtenció d'indicadors utilitzables en la determinació de les macromagnituds 
del sector pesquer. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, departament amb competència en la matèria del País 
Basc.  
Descripció general (principals variables): Ingressos, consums intermedis, capital, amortitzacions, 
subvencions, costos de personal, núm. hores treballades, núm. treballadors. Tipus de vaixell, 
calador principal, sexe-ocupació. Per mostreig.  
Col·lectiu: Vaixells pesquers. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
492,44 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7054 Enquesta d'establiments d'aqüicultura. 

Fins: Obtenció de dades primàries dels establiments d'aqüicultura i de la seva activitat. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de les comunitats autònomes (Andalusia, País Basc).  
Descripció general (principals variables): Nre. d'establiments, quantitat, valor, nre. d'hores 
treballades, nre. de treballadors. Tipus d'establiment, espècies, fases de cultiu, origen de l'aigua, 
zona d'ubicació, destinació geogràfica, tipus de comercialització, tipus d'ocupació, tipus de jornada, 
sexe-ocupació. Per combinació de cens i mostreig.  
Col·lectiu: Establiments d'aqüicultura. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
751,00 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7055 Enquesta econòmica d'aqüicultura. 

Fins: Investigació de les dades econòmiques primàries per al coneixement de la rendibilitat dels 
diferents tipus d'establiments d'aqüicultura; obtenció d'indicadors utilitzables en la determinació de 
les macromagnituds del sector pesquer. 
Organismes que hi intervenen: MAAA.  
Descripció general (principals variables): Ingressos, consums intermedis, capital, amortitzacions, 
subvencions, costos de personal, etc. Tipus d'establiment. Per mostreig.  
Col·lectiu: Establiments d'aqüicultura. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
154,09 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  
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7056 Estadística anual de pesca fluvial. 

Fins: Avaluació dels productes de la pesca continental i els beneficis econòmics complementaris. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Peces cobrades, preus. Espècies.  
Col·lectiu: Províncies. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
84,00 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
 
Sector o tema: Medi ambient i desenvolupament sostenible 

 
 
7091 Projecte Corine Land Cover del Programa Corine (UE). 

Fins: Actualització de la base de dades de cobertura i ús del sòl a escala 1:100.000, dins del 
projecte europeu "Image and CORINE Land COVER" del programa CORINE de la UE. 
Organismes que hi intervenen: MFOM, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de les comunitats autònomes, MAAA, MDEF, MHAP, MINT, MECC.  
Descripció general (principals variables): Cobertura i ús del sòl. Nomenclatura CORINE Land 
COVER Nivell 3.  
Col·lectiu: Imatges de satèl·lit. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
328,00 milers d'euros previstos en el pressupost del MFOM.  

 
 
7092 Sistema d'informació d'ocupació del sòl a Espanya (SIOSE). 

Fins: Actualització del sistema d'informació sobre ocupació del sòl a Espanya (SIOSE) a escala 
1:25.000 que integri i harmonitzi la informació de les bases de dades d'ocupació del sòl existent de 
les comunitats autònomes i de l'Administració General de l'Estat. 
Organismes que hi intervenen: MFOM, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de les comunitats autònomes, MAAA, MDEF, MHAP, MINT, MECC.  
Descripció general (principals variables): Cobertura i ús del sòl. Model de dades SIOSE.  
Col·lectiu: Imatges de satèl·lit. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
3.433,84 milers d'euros previstos en el pressupost del MFOM.  

 
 
7093 Espais naturals o d'interès. 

Fins: Caracterització del territori sotmès a regulació especial pels seus valors naturals i/o 
paisatgístics. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de diverses 
fonts. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Tipus de superfície forestal georeferenciada declarada 
integrant de la xarxa natura 2000 i xarxes d'espais naturals protegits; instruments de planificació 
(PORN) i de gestió. Superfície per ús del sòl.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
148,08 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  
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7094 Estadística de diversitat d'espècies silvestres. 

Fins: Avançar en la protecció de les espècies silvestres en territori espanyol aprofundint en el seu 
coneixement, el seu estat de conservació i grau d'amenaça al qual estan sotmeses, amb especial 
atenció a les incloses a la llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial (LESPE) i al 
catàleg d'espècies amenaçades (CEA). 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de les comunitats autònomes, associacions conservacionistes i científiques, els fins de les quals és 
l'estudi i/o defensa de la diversitat faunística autòctona. 
Descripció general (principals variables): Taxons en estat silvestre, evolució de la població d'aus 
comunes segons els principals ecosistemes presents a Espanya. Grups taxonòmics, nivell de 
protecció segons les categories internacionalment reconegudes així com en les categories 
establertes en la legislació nacional (incloses en el CEA i/o en el LESPE), amb o sense plans de 
conservació o de recuperació aprovats.  
Col·lectiu: Taxons inclosos en el LESPE i en el CEA. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
796,27 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7095 Estat quantitatiu de les aigües subterrànies. 

Fins: Control dels recursos d'aigua emmagatzemats en aqüífers de recàrrega natural i del buidat 
(natural i per extracció). 
Organismes que hi intervenen: MAAA, organismes de conca de les demarcacions 
intercomunitàries. 
Descripció general (principals variables): Profunditat del nivell de l'aigua en la xarxa 
piezomètrica. Índexs d'ompliment per unitats hidrogeològiques i demarcacions hidrogràfiques.  
Col·lectiu: Mesura mensual del nivell piezomètric. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
65,29 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7096 Estadístiques sobre l'ús de l'aigua. 

Fins: Disposar de dades regulars, fiables i comparables per a l'estudi de l'ús del recurs aigua en els 
sectors econòmics (agricultura, indústria i serveis). 
Organismes que hi intervenen: INE, MAAA.  
Descripció general (principals variables): Volums d'aigua captada i subministrada; volum 
d'aigües residuals tractades i d'aigua reutilitzada. Imports facturats en concepte de subministrament, 
clavegueram i depuració. Activitat econòmica, activitats característiques integrants del cicle de 
l'aigua. Per mostreig.  
Col·lectiu: Empreses, unitats institucionals. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
432,83 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7097 Estadístiques sobre les activitats de protecció mediambiental. 

Fins: Disposar de dades regulars, representatives i comparables sobre les despeses, tant corrents 
com d'inversió, que realitzen les empreses amb la finalitat d'avaluar la política nacional i comunitària 
en aquesta àrea mediambiental. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Activitats productives mediambientals, valoració dels 
recursos dedicats a la protecció ambiental, finançament. Activitat econòmica, activitats 
característiques ambientals, àmbits ambientals. Per mostreig.  
Col·lectiu: Establiments i empreses. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.177,95 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7098 Estadística de les variables meteorofenològiques. 

Fins: Disposar de valors estadístics (mitjans, normals, extrems i desviacions) dels elements del 
clima per descriure'l i diagnosticar la seva variabilitat espacial i temporal. 
Organismes que hi intervenen: MAAA.  
Descripció general (principals variables): Temperatura de l'aire; humitat; ocurrència de meteors; 
insolació; radiació global; evaporació; vent; pressió en superfície; visibilitat; temperatura del sòl; 
temperatura, humitat i vent en altura; fenologia d'espècies animals i vegetals; descàrregues 
elèctriques. Valors mitjans diaris, mitjans mensuals, mitjans anuals; extrems mensuals i anuals, i 
desviacions.  
Col·lectiu: Delegacions territorials; Direcció de Producció i Infraestructures (Àrea de Climatologia i 
Aplicacions Operatives). 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
4.369,86 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7099 Estadística de fenòmens meteorològics adversos. 

Fins: Descriure i caracteritzar la distribució mensual/anual de l'ocurrència de fenòmens 
meteorològics adversos a les comunitats autònomes i províncies. 
Organismes que hi intervenen: MAAA.  
Descripció general (principals variables): Precipitació, vent, temperatura, altura de les onades, 
altura del nivell del mar. Freqüència mensual/anual d'ocurrència d'episodis meteorològics en què se 
superen els llindars per als diferents nivells d'avís de fenòmens meteorològics adversos 
(precipitacions intenses, tempestes, ratxa màxima, visibilitat limitada, temperatures extremes, 
rissagues, esdeveniments costaners).  
Col·lectiu: Províncies. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
180,00 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7100 Balanç hídric. 

Fins: Descriure i caracteritzar el contingut d'humitat en el sòl en funció del comportament de 
l'atmosfera prop de la superfície terrestre. 
Organismes que hi intervenen: MAAA.  
Descripció general (principals variables): Precipitació diària, temperatura, vent, humitat relativa 
de l'aire, insolació. Evapotranspiració, humitat del sòl, dèficit d'humitat i excedent de precipitació, 
períodes de sòl sec.  
Col·lectiu: Demarcacions territorials (nacional, regional, municipal). 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
270,00 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  
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7101 Estadística de vigilància del clima. 

Fins: Descriure i caracteritzar el comportament climàtic en la seva variabilitat espacial i temporal en 
relació amb els seus valors normals. 
Organismes que hi intervenen: MAAA.  
Descripció general (principals variables): Temperatura de l'aire, màxima, mínima i mitjana diària. 
Acumulacions de precipitació diària. Índexs climàtics nacionals mensual i anual de temperatures 
màximes, mínimes i mitjanes diàries. Nombre mensual/anual de dies en què la temperatura supera 
o és inferior a un llindar prefixat. Nombre de nits mensual/anual en què la temperatura és superior a 
un llindar prefixat. Índex normalitzat de precipitació (SPI –Standardised Precipitation Index). Índexs 
de sequera. Índexs d'onada de calor.  
Col·lectiu: Demarcacions territorials (nacional, comunitat autònoma, municipi). 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
155,00 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7102 Índex meteorològic del risc d'incendi. 

Fins: Caracteritzar els elements meteorològics en relació amb el risc d'ignició de material vegetal i 
de la seva propagació, així com quantificar la seva contribució conjunta al risc esmentat. 
Organismes que hi intervenen: MAAA.  
Descripció general (principals variables): Vent en superfície, temperatura de l'aire, humitat de 
l'aire. Índex de risc d'incendi forestal (FWI –Forest Wildfire Index).  
Col·lectiu: Demarcacions territorials subprovincials. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
240,00 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7103 Composició química de l'atmosfera lliure. 

Fins: Descriure i caracteritzar les variacions en la composició química de l'atmosfera lliure, així com 
les seves tendències, per millorar la comprensió sobre el comportament de l'atmosfera i les seves 
interaccions amb l'oceà i la biosfera. 
Organismes que hi intervenen: MAAA.  
Descripció general (principals variables): Concentracions d'ozó superficial i estratosfèric, 
material particulat, SO2, NOX i CO2. Variacions temporals de la concentració de CO2, de la 
concentració de gasos reactius i de la concentració d'aerosols en atmosfera lliure.  
Col·lectiu: Volum d'atmosfera recollit per un sensor. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
330,00 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  
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7104 Estadística de qualitat de l'aire. 

Fins: Donar una visió general de la qualitat de l'aire a Espanya seguint els criteris establerts per la 
normativa nacional i de la Unió Europea i pels convenis internacionals signats per Espanya. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes, EE. LL., Institut de Salut Carlos III (MECC), CSIC, CIEMAT.  
Descripció general (principals variables): Concentració de contaminants en l'aire ambient, 
aerosols i precipitació. Estadístics de contaminants de qualitat de l'aire en relació amb els valors 
legislats, per a les estacions de tota Espanya: diòxid de sofre (SO2); diòxid de nitrogen (NO2) òxids 
de nitrogen (NOx); partícules en suspensió de mida inferior a 10 µm (PM10); partícules en 
suspensió de mida inferior a 2,5 µm (PM2,5); plom (Pb); benzè (C6H6), monòxid de carboni (CO); 
ozó (O3); arsènic (As); cadmi (Cd); níquel (Ni); i benzo(a)pirè (B (a) P). Estadístics d'agregació i 
evolució històrica pel que fa a zona de qualitat de l'aire en relació amb els valors legislats. 
A més, en les estacions de fons de la xarxa EMEP/VAG/CAMP s'inclouen estadístics de: metalls 
pesants en aire ambient, mercuri gasós total, hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP) diferents al B 
(a) P en aire ambient, dipòsits totals de metalls pesants i dipòsits totals d'HAP.  
Col·lectiu: Territoris coberts per un sensor. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
2.000,00 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7105 Inventari d'emissions contaminants a l'atmosfera. 

Fins: Conèixer la quantitat de contaminants emesos a l'atmosfera pels diferents sectors d'activitat i 
la seva evolució per donar compliment a la normativa i els convenis internacionals. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, departaments ministerials i organismes públics amb 
competències sectorials en activitats que generin emissions contaminants a l'atmosfera.  
Descripció general (principals variables): Massa de contaminants emesos a l'atmosfera. Sectors 
d'activitat (nomenclatures específiques SNAP, CFR i NFR), tipus de contaminants, combustibles 
(nomenclatura NAPFUE), metodologies del Conveni de Ginebra (manuals EMEP-CORINAIR) i del 
Conveni marc de canvi climàtic (manuals IPCC/OCDE).  
Col·lectiu: Empreses, associacions empresarials, organismes públics. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
4.567,51 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7106 Inventari nacional d'erosió de sòls. 

Fins: Estudi de la pèrdua de sòl per erosió hídrica, laminar i en regueres. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries amb competència en la matèria d'Aragó, 
Castella-La Manxa i País Basc.  
Descripció general (principals variables): Pèrdues de sòl per unitat de superfície i temps. Nivells 
erosius, torrencialitat, presència de processos erosius.  
Col·lectiu: Províncies. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
3.283,56 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  
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7107 Inventari nacional de l'estat de salut dels boscos. 

Fins: Informació periòdica de l'estat sanitari dels boscos. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Paràmetres de defoliació i descoloració i possibles 
agents causants, sòls i anàlisis foliars. Graus possibles d'afecció i probables agents perjudicials, 
variables d'estació.  
Col·lectiu: Arbres dins d'un sistema forestal. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
2.503,48 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7108 Estadística d'incendis forestals. 

Fins: Obtenció d'informació sobre els incendis forestals produïts al país durant l'any corresponent. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Extensió, característiques, circumstàncies i causes 
dels incendis forestals. Superfície afectada, mitjans d'extinció utilitzats, pèrdues causades pels 
incendis.  
Col·lectiu: Incendis forestals. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.000,80 milers d'euros previstos en el Pressupost del MAAA.  

 
 
7109 Estat químic de les aigües subterrànies. 

Fins: Control general de l'evolució de la qualitat de l'aigua subterrània. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, organismes de conca de les demarcacions 
intercomunitàries i administracions hidràuliques de les comunitats autònomes amb competència en 
la matèria. 
Descripció general (principals variables): Paràmetres físicoquímics. Estat químic de cada massa 
d'aigua.  
Col·lectiu: Punts de presa de mostres representatius. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
121,22 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7110 Estat de les aigües superficials. 

Fins: Informació sobre l'estat de les masses d'aigua continentals superficials. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, organismes de conca de les demarcacions 
intercomunitàries i administracions hidràuliques de les comunitats autònomes amb competència en 
la matèria. 
Descripció general (principals variables): Paràmetres físicoquímics, biològics i hidromorfològics. 
Estat químic i ecològic de cada massa d'aigua.  
Col·lectiu: Punts de presa de mostra representatius de trams en els cursos dels rius, llacs i 
embassaments. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
139,26 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  
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7111 Estadística sobre el subministrament i sanejament de l'aigua. 

Fins: Disposar de dades regulars, fiables i comparables per poder descriure l'estat, les pressions 
que s'exerceixen i les respostes de la societat per optimitzar l'ús del recurs aigua. 
Organismes que hi intervenen: INE, MAAA.  
Descripció general (principals variables): Volums d'aigua captada i subministrada als usuaris; 
volum d'aigües residuals tractades i d'aigua reutilitzada. Imports facturats als usuaris per 
subministrament, clavegueram i depuració. Activitat econòmica, activitats característiques que 
conformen del cicle de l'aigua. Per mostreig.  
Col·lectiu: Empreses, unitats institucionals. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
289,47 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7112 Estadístiques sobre generació de residus. 

Fins: Disposar de dades regulars, representatives i comparables, sobre la generació de residus en 
l'agricultura, pesca, aqüicultura, indústria, construcció, serveis i llars amb la finalitat d'avaluar la 
política nacional i comunitària en matèria mediambiental. 
Organismes que hi intervenen: INE, MAAA.  
Descripció general (principals variables): Quantitats de residus generats per classe de residus 
per sectors d'activitat i llars. Classe de residu segons la classificació europea de residus (CER). Per 
mostreig.  
Col·lectiu: Empreses i establiments. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.164,33 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7113 Estadístiques sobre recollida i tractament de residus. 

Fins: Disposar de dades regulars, representatives i comparables sobre la gestió i el tractament dels 
residus amb la finalitat d'avaluar la política nacional i comunitària en matèria mediambiental. 
Organismes que hi intervenen: INE, conselleries/departaments amb competència en la matèria de 
totes les comunitats autònomes, MAAA.  
Descripció general (principals variables): Quantitats de residus recollits, incinerats (amb i sense 
recuperació d'energia), abocaments i reciclats (valoritzats) per classe de residu. Nombre i capacitat 
de les instal·lacions de tractament de residus classificades per tipus d'operació de tractament. Tipus 
de residu segons la classificació europea de residus (CER) i tipus d'operació segons la codificació 
D/R de la Llei de residus i sòls contaminats.  
Col·lectiu: Unitats de gestió de residus creades ad-hoc: establiments d'una mateixa empresa a 
cada comunitat autònoma on actua. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
757,57 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7114 Estadística d'envasos i residus d'envasos. 

Fins: Obtenir informació sobre la generació i gestió d'envasos i residus d'envasos com a base per a 
l'avaluació de la qualitat ambiental de la Unió Europea i donar compliment a altres acords 
internacionals i a la legislació nacional. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Quantitat (en nombre i tones) d'envasos i productes 
envasats i residus d'envasos produïts (en nombre i tones), tipologia, envasos reutilitzables segons 
tipologia, envasos gestionats dins de l'Estat, residus d'envasos exportats i importats, comerç 
intracomunitari. Any, gestió.  
Col·lectiu: Comunitats autònomes, entitats locals i empreses. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
201,51 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
 
Sector o tema: Extracció de productes energètics i energia en general 

 
 
7131 Estadística de productes energètics. 

Fins: Coneixement de: a) la producció d'energia elèctrica, productes petrolífers, coc, gas de 
coqueria i alt forn; b) consum de combustibles en generació elèctrica, i c) el consum d'electricitat, 
gas, coc, gas de coqueria i alt forn per sectors consumidors. 
Organismes que hi intervenen: MIET, Corporació de Reserves Estratègiques de Productes 
Petrolífers (CORES).  
Descripció general (principals variables): Producció d'energia elèctrica, productes petrolífers, 
coc, gas de coqueria i alt forn. Destinació dels subministraments d'electricitat, gas, coc, gas de 
coqueria i alt forn. Aprovisionaments, existències i consums de combustibles en generació elèctrica. 
Tipus de productes. Per enumeració completa. 
Col·lectiu: Empreses del sector. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.059,64 milers d'euros previstos en el pressupost del MIET.  

 
 
7132 Estadística d'embassaments i producció d'energia hidroelèctrica. 

Fins: Conèixer la situació i producció hidroelèctrica de tots els embassaments d'Espanya. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, organismes de conca, Xarxa Elèctrica d'Espanya.  
Descripció general (principals variables): Nom de l'embassament, riu, capacitat total, capacitat 
útil, energia pròpia, energia repercutida, sistema d'explotació a què pertany, ús (consumptiu o 
hidroelèctric). Recursos hídrics, embassaments i energia. Per enumeració completa.  
Col·lectiu: Embassaments. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
425,17 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  
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7133 Estadística sobre el mercat de productes petrolífers. 

Fins: Generar informació rellevant sobre el sector de productes petrolífers i complir les obligacions 
mensuals d'informació a l'Agència Internacional de l'Energia i a la Unió Europea en relació amb el 
proveïment de cru i existències mínimes de seguretat. 
Organismes que hi intervenen: MIET, Corporació de Reserves Estratègiques de Productes 
Petrolífers (CORES).  
Descripció general (principals variables): Producció; importacions, exportacions i existències de 
cru, productes petrolífers i biocarburants; consums de productes petrolífers i biocarburants. País 
d'origen i destinació, canals de distribució i sectors de consum. Per enumeració completa.  
Col·lectiu: Empreses del sector. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
271,03 milers d'euros previstos en el pressupost del MIET.  

 
 
7134 Enquesta de consums energètics. 

Fins: Obtenir informació detallada dels diferents tipus de combustibles utilitzats per les empreses 
industrials. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Consum dels diferents productes energètics. Branques 
d'activitat. Per combinació de cens i mostreig.  
Col·lectiu: Empreses industrials. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
49,43 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7135 Balanç energètic. 

Fins: Coneixement de l'evolució de les principals magnituds energètiques per obtenir el balanç 
energètic nacional. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de 
diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: MIET, Xarxa Elèctrica d'Espanya (REE), Corporació de Reserves 
Estratègiques de Productes Petrolífers (CORES), ENAGAS, IDAE.  
Descripció general (principals variables): Producció i consum per tipus de producte, sector.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
155,74 milers d'euros previstos en el pressupost del MIET.  

 
 
 
Sector o tema: Mineria i indústria 
 
 
7151 Estadística estructural d'empreses: Sector industrial. 

Fins: Conèixer les principals característiques estructurals i d'activitat dels diferents sectors 
industrials. 
Organismes que hi intervenen: INE, Institut d'Estadística de Catalunya, AEAT.  
Descripció general (principals variables): Persones ocupades, xifra de negocis, altres ingressos 
d'explotació, consums, despeses de personal, despeses d'explotació, inversió i impostos. Branques 
d'activitat. Per combinació de cens i mostreig.  
Col·lectiu: Empreses i unitats d'activitat industrial. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
7.085,71 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7152 Enquesta industrial anual de productes. 

Fins: Coneixement detallat de la producció dels diferents productes industrials. 
Organismes que hi intervenen: INE, Institut d'Estadística de Catalunya.  
Descripció general (principals variables): Vendes de productes fabricats en quantitat i valor. 
Branques d'activitat. Per enumeració completa.  
Col·lectiu: Establiments industrials que cobreixen el 90 per cent de la producció de cada classe 
(quatre dígits) de la CNAE-93. A partir de l'enquesta referida a 2008, del CNAE - 2009. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
6.912,67 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7153 Enquesta d'inversions industrials. 

Fins: Coneixement i seguiment de les inversions de la indústria. 
Organismes que hi intervenen: MIET, departament amb competències en la matèria de 
Catalunya.  
Descripció general (principals variables): Inversió, expectatives, fins i causes de la inversió. 
Destinació econòmica dels béns, sectors BIDDER. Per mostreig.  
Col·lectiu: Empreses industrials. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
235,60 milers d'euros previstos en el pressupost del MIET.  

 
 
7154 Índexs de producció industrial. 

Fins: Mesurament de l'evolució mensual del volum del valor afegit generat per les branques 
industrials, excepte la construcció. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Producció per branques d'activitat i destinació 
econòmica dels béns. Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE) i grans sectors 
industrials (GSI). Per mostreig.  
Col·lectiu: Establiments. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
6.180,13 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7155 Índexs de xifres de negocis. 

Fins: Mesurament de l'evolució de les xifres de negocis en les activitats industrials. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Quantitats facturades per la venda de béns i serveis 
industrials. Branques d'activitat CNAE-2009 i sectors industrials per destinació econòmica dels 
béns. Per mostreig.  
Col·lectiu: Establiments. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
2.758,90 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7156 Índexs d'entrades de comandes. 

Fins: Mesurament de l'evolució de les entrades de comandes en les activitats industrials. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Comandes rebudes i definitivament acceptades. 
Branques d'activitat CNAE-2009 i sectors industrials per destinació econòmica dels béns. Per 
mostreig.  
Col·lectiu: Establiments. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
2.639,93 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7157 Enquesta de consums intermedis i inversió. 

Fins: Coneixement, més detallat del que s'obté amb l'enquesta industrial anual d'empreses, dels 
tipus i distribució dels input associats als processos de transformació industrial, per donar 
informació a la comptabilitat nacional. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Consum de primeres matèries, consum d'altres 
aprovisionaments, serveis exteriors, inversió. Branques d'activitat. Per mostreig.  
Col·lectiu: Empreses industrials. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
304,72 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7158 Estadística minera i d'explotació de les aigües. 

Fins: Coneixement de la producció de carbons, minerals, productes de planter, petroli, gas i 
explotacions d'aigües minerals i termals. 
Organismes que hi intervenen: MIET, Institut per a la Reestructuració de la Mineria del Carbó, 
Institut Geològic i Miner d'Espanya (IGME).  
Descripció general (principals variables): Explotacions, personal ocupat per classe i sexe, hores 
treballades i costos de personal, producció per producte (quantitat i valor), existències, destinació 
dels productes, potència instal·lada, llei de la producció vendible, primeres matèries, explosius, 
energia consumida i altres entrades, inversions, naturalesa de les fonts o punts d'aigua. Carbons, 
cru de petroli, gas natural, minerals metàl·lics, minerals industrials, roques ornamentals, productes 
de pedrera, aigües minerals i termals.  
Col·lectiu: Establiments i explotacions del sector. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
887,51 milers d'euros previstos en el pressupost del MIET.  

 
 
7159 Estadística d'indústries làcties (estructura i producció). 

Fins: Seguiment mensual i anual de la llet de vaca recollida per la indústria i de productes lactis 
elaborats, per a la gestió de la quota làctia i determinació de l'estructura de les indústries làcties, 
segons estrats de dimensió de l'activitat productiva. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Llet adquirida, producció de llet envasada i de derivats, 
llet utilitzada, mà d'obra i resultats econòmics. Productes i volum de llet tractada. Per mostreig.  
Col·lectiu: Indústries làcties i centres de recollida. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
743,03 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  
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7160 Estadística de fabricació de vehicles automòbils i bicicletes. 

Fins: Estudi del sector de la indústria de la construcció de vehicles automòbils i bicicletes. 
Organismes que hi intervenen: MIET.  
Descripció general (principals variables): Producció per classe de vehicle (quantitat i valor). 
Tipus de carburant, cilindrada, pes. Per enumeració completa.  
Col·lectiu: Establiments industrials del sector. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
238,43 milers d'euros previstos en el pressupost del MIET.  

 
 
7161 Enquesta de conjuntura industrial. 

Fins: Coneixement i seguiment del sector industrial. 
Organismes que hi intervenen: MIET.  
Descripció general (principals variables): Cartera de comandes, estocs, producció, utilització de 
la capacitat productiva, ocupació, preus. Destinació econòmica dels béns, sectors BIDDER. Per 
mostreig.  
Col·lectiu: Empreses industrials. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
679,20 milers d'euros previstos en el pressupost del MIET.  

 
 
 
Sector o tema: Construcció i habitatge 

 
 
7181 Estadística de construcció d'edificis. 

Fins: Obtenció de dades relatives a les obres majors de construcció, rehabilitació i demolició 
d'edificis, procedents de les llicències concedides pels ajuntaments. 
Organismes que hi intervenen: MFOM, instituts d'estadística (Canàries, Galícia i Comunitat Foral 
de Navarra), conselleries/departaments amb competència en la matèria de les comunitats 
autònomes (Principat d'Astúries, Castella i Lleó, Catalunya, Regió de Múrcia, País Basc), àrees de 
foment de les delegacions de govern de les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Llicències concedides; edificis i habitatges amb les 
seves característiques; superfície a construir, a rehabilitar i a demolir; volum dels edificis a construir; 
emplaçament, durada prevista i pressupost d'execució material de les obres; tipologia constructiva, 
materials utilitzats, instal·lacions i energia; tipologia i característiques de les obres de rehabilitació. 
Tipus d'obra, classe de promotor, règim legal de protecció, destinació de les edificacions.  
Col·lectiu: Llicències d'obra major concedides pels ajuntaments referides a qualsevol modalitat 
d'edificació. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
408,80 milers d'euros previstos en el pressupost del MFOM.  
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7182 Enquesta sobre l'estructura de la indústria de la construcció. 

Fins: Coneixement de les principals variables econòmiques de la indústria de la construcció. 
Organismes que hi intervenen: MFOM, Euskal Estatistika-Erakundea/Institut Basc d'Estadística, 
INE.  
Descripció general (principals variables): Personal i hores treballades, cost de personal, volum 
de negoci, producció realitzada, subcontractes, consums intermedis, variació d'existències, 
operacions de béns de capital, impostos, etc. Mida de l'empresa, branca d'activitat (CNAE-2009). 
Per mostreig.  
Col·lectiu: Empreses i persones físiques (autònoms) del sector de la construcció. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
2.479,96 milers d'euros previstos en el pressupost del MFOM.  

 
 
7183 Estadística de licitació oficial en la construcció. 

Fins: Coneixement de la demanda de construcció d'obra pública realitzada per les diferents 
administracions públiques. 
Organismes que hi intervenen: MFOM, entitats públiques empresarials i societats mercantils 
estatals del MFOM.  
Descripció general (principals variables): Licitació per agent contractant, per forma de 
contractació, per tipologia d'obra, per comunitats autònomes i licitació del Grup Foment. Agent 
contractant, forma de contractació, tipologia d'obra, Grup Foment.  
Col·lectiu: Licitacions d'obres publicades per les diferents administracions públiques en els 
diferents butlletins oficials. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
422,20 milers d'euros previstos en el pressupost del MFOM.  

 
 
7184 Índexs de producció de la indústria de la construcció. 

Fins: Obtenir indicador econòmic de producció en construcció. 
Organismes que hi intervenen: MFOM, INE, Institut d'Estadística de Catalunya.  
Descripció general (principals variables): Valors de producció, consums intermedis, valors de 
compra, sous, salaris, empleats i hores treballades. Tipologia d'obra, branca d'activitat i estat 
poblacional. Per mostreig.  
Col·lectiu: Empreses del sector. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
2.449,64 milers d'euros previstos en el pressupost del MFOM.  

 
 
7185 Enquesta de conjuntura industrial en el sector de la construcció. 

Fins: Coneixement i seguiment qualitatiu del sector de la construcció. 
Organismes que hi intervenen: MIET.  
Descripció general (principals variables): Obra executada, plantilla, cartera de comandes, treball 
assegurat, preus, producció. Tipus d'obra. Per mostreig.  
Col·lectiu: Empreses del sector. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
233,60 milers d'euros previstos en el pressupost del MIET.  
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7186 Indicadors de costos de la construcció. 

Fins: Obtenció de l'índex de costos del sector construcció. Deflactor producció en construcció. 
Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: MFOM, INE.  
Descripció general (principals variables): Diferents rúbriques, segons CNAE, que intervenen en 
la construcció (edificació i enginyeria civil). Tipologia d'obra i mà d'obra.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
27,20 milers d'euros previstos en el pressupost del MFOM.  

 
 
7187 Estimació del parc d'habitatges. 

Fins: Estimació del parc d'habitatges. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats 
procedents de diverses fonts. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents 
de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: MFOM.  
Descripció general (principals variables): Habitatges familiars. Tipus d'habitatge.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
107,80 milers d'euros previstos en el pressupost del MFOM.  

 
 
7188 Estadística de transaccions immobiliàries. 

Fins: Estimar el nombre d'habitatges que ha estat objecte de transacció de compravenda, 
classificats segons tipologia d'habitatge. 
Organismes que hi intervenen: MFOM.  
Descripció general (principals variables): Transaccions efectuades d'habitatge lliure nou i de 
segona mà i protegit nou i de segona mà, i valor declarat de les transaccions d'habitatge lliure. 
Habitatge segons tipus i antiguitat.  
Col·lectiu: Transaccions d'habitatges recollits davant notari a través d'escriptura pública. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
107,80 milers d'euros previstos en el pressupost del MFOM.  

 
 
7189 Estadística d'habitatge lliure i protegit. 

Fins: Proporcionar dades mensuals sobre el nombre d'habitatges lliures iniciats i acabats, sobre les 
diferents fases administratives per a la qualificació d'habitatges protegits, i sobre la rehabilitació 
protegida. 
Organismes que hi intervenen: MFOM.  
Descripció general (principals variables): Habitatges lliures iniciats i acabats. Nombre de 
sol·licituds i qualificacions d'habitatge protegit de nova construcció i rehabilitació protegida. 
Tipologia dels habitatges. Habitatge protegit de nova construcció destinat a la venda i a 
l'arrendament.  
Col·lectiu: Habitatges. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
107,80 milers d'euros previstos en el pressupost del MFOM.  
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Sector o tema: Serveis (estadístiques generals) 

 
 
7201 Estadística estructural d'empreses: Sector serveis. 

Fins: Investigar les principals característiques estructurals i econòmiques de les empreses, 
l'activitat principal de les quals està inclosa en les seccions de la CNAE-2009: H (transport i 
emmagatzematge), I (hostaleria), J (informació i comunicacions), L (activitats immobiliàries), M 
(activitats professionals, científiques i tècniques), N (activitats administratives i serveis auxiliars), i 
part de les seccions R (activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment) i S (altres serveis excepte 
activitats associatives). 
Organismes que hi intervenen: INE, Institut d'Estadística de Catalunya, AEAT.  
Descripció general (principals variables): Personal ocupat, xifra de negocis, ingressos i 
despeses d'explotació, consums, despeses de personal, impostos i inversions. Diferents 
agrupacions de la CNAE-2009. Per combinació de cens i mostreig.  
Col·lectiu: Empreses. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
11.542,78 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7202 Estadística de productes en el sector serveis. 

Fins: Investigar les característiques estructurals específiques de les empreses, l'activitat principal 
de les quals està inclosa en diverses activitats del sector serveis. 
Organismes que hi intervenen: INE, Institut d'Estadística de Catalunya.  
Descripció general (principals variables): Nombre d'empreses, desagregació de la xifra de 
negocis per producte, desagregació de la xifra de negocis per residència del client. Les agrupacions 
de la CNAE-2009: allotjament, agències de viatge, transport, serveis audiovisuals, serveis 
informàtics i les activitats: 78, 73.1, 73.2, 71, 69.2, 70.2, 53, 81.2 i 69.1. Per combinació de cens i 
mostreig.  
Col·lectiu: Empreses. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
201,13 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7203 Índex de producció del sector serveis. 

Fins: Mesurament de l'evolució a curt termini del valor afegit generat per les branques del sector 
serveis. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Encara no determinades. Per mostreig.  
Col·lectiu: Empreses. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
179,20 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7204 Indicadors d'activitat del sector serveis. 

Fins: Obtenir informació mensual de l'activitat econòmica del sector serveis. 
Organismes que hi intervenen: INE, AEAT.  
Descripció general (principals variables): Volum de negocis i nombre d'empleats. Diferents 
agrupacions d'activitat i comunitats autònomes. Per mostreig.  
Col·lectiu: Empreses. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
18.108,51 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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Sector o tema: Comerç interior i exterior 

 
 
7221 Estadística estructural d'empreses: Sector comerç. 

Fins: Investigar les principals característiques estructurals i econòmiques de les empreses, 
l'activitat principal de les quals està inclosa a la secció G de la CNAE-2009, que inclou la venda i 
reparació de vehicles de motor i motocicletes (divisió 45 de la CNAE-2009), el comerç a l'engròs i 
intermediaris del comerç (divisió 46) i el comerç al detall (divisió 47). 
Organismes que hi intervenen: INE, Institut d'Estadística de Catalunya, AEAT.  
Descripció general (principals variables): Personal ocupat, xifra de negocis, ingressos i 
despeses d'explotació, consums, despeses de personal, impostos i inversions. Diferents 
agrupacions de la CNAE-2009. Per combinació de cens i mostreig.  
Col·lectiu: Empreses. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
6.568,50 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7222 Estadística de productes en el sector comerç. 

Fins: Investigar les principals característiques estructurals específiques de les empreses, l'activitat 
principal de les quals està inclosa a la secció G de la CNAE-2009, que inclou la venda i reparació 
de vehicles de motor i motocicletes (divisió 45 de la CNAE-2009), el comerç a l'engròs i 
intermediaris del comerç (divisió 46) i el comerç al detall (divisió 47). 
Organismes que hi intervenen: INE, Institut d'Estadística de Catalunya.  
Descripció general (principals variables): Nombre d'empreses, desagregació de la xifra de 
negocis per producte, desagregació de la xifra de negocis per residència del client. Diferents 
agrupacions de la CNAE-2009. Per combinació de cens i mostreig.  
Col·lectiu: Empreses. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
199,59 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7223 Índexs de comerç al detall. 

Fins: Obtenir informació sobre l'evolució del sector detallista. 
Organismes que hi intervenen: INE, AEAT.  
Descripció general (principals variables): Volum de negocis i ocupació mensual. Agrupacions de 
producte, comunitats autònomes i maneres de distribució. Per mostreig.  
Col·lectiu: Empreses. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
8.147,65 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7224 Estadística de venda de labors del tabac a expenedories a la Península i les 
Illes Balears. 

Fins: Coneixement de la distribució geogràfica del consum de labors del tabac en l'àrea del 
monopoli de distribució detallista. 
Organismes que hi intervenen: MHAP.  
Descripció general (principals variables): Vendes en unitats físiques i pes i monetàries de les 
diferents classes de labors del tabac.  
Col·lectiu: Empreses distribuïdores majoristes (excepte a Canàries, Ceuta i Melilla). 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
267,04 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  
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7225 Estadística d'intercanvi de béns entre estats de la UE (llindars d'exempció). 

Fins: Coneixement en quantitat i valor dels béns objecte de l'intercanvi entre estats membres de la 
Unió Europea. 
Organismes que hi intervenen: MHAP (AEAT).  
Descripció general (principals variables): Introduccions i expedicions de béns expressades en 
valor, pes i unitats. Països d'origen o destinació de la Unió Europea, codi de mercaderia i flux. Per 
enumeració completa.  
Col·lectiu: Conjunt d'operacions de comerç intracomunitari del període de referència per sobre dels 
llindars d'exempció. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
15.847,63 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7226 Estadística d'intercanvi de béns entre estats de la UE (sota el llindar 
d'exempció). 

Fins: Coneixement del valor dels béns objecte de l'intercanvi entre estats membres de la Unió 
Europea. 
Organismes que hi intervenen: MHAP (AEAT).  
Descripció general (principals variables): Introduccions i expedicions de béns en valor.  
Col·lectiu: Conjunt d'operacions de comerç intracomunitari del període de referència sota el llindar 
d'exempció. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.760,80 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7227 Estadística de comerç extracomunitari. 

Fins: Coneixement del valor i la quantitat dels béns objecte de la importació i exportació amb els 
països no pertanyents a la Unió Europea. 
Organismes que hi intervenen: MHAP (AEAT).  
Descripció general (principals variables): Importacions i exportacions en valor, pes i unitats. 
Països d'origen o destinació no pertanyents a la Unió Europea, codi de mercaderia i flux.  
Col·lectiu: Operacions d'importació o exportació. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
11.091,66 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7228 Estadística del comerç exterior de les comunitats autònomes. 

Fins: Coneixement del valor i la quantitat dels béns objecte d'intercanvi de les comunitats 
autònomes amb tots els països del món. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats 
procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: MHAP (AEAT).  
Descripció general (principals variables): Intercanvis de béns expressats en valor, pes i unitats 
de tots els països amb cadascuna de les comunitats autònomes. Països d'origen o destinació, codi 
de mercaderia, flux.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
68,86 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  
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7229 Enquesta de conjuntura de l'exportació. 

Fins: Anàlisi de la conjuntura de les exportacions espanyoles. 
Organismes que hi intervenen: MECC, AEAT.  
Descripció general (principals variables): Cartera de comandes estrangeres, expectatives de 
cartera, evolució dels preus d'exportació i marges, i factors explicatius. Plantilla contractada en 
activitats d'exportació, expectatives i evolució. Destinació geogràfica de les exportacions. Branques 
d'activitat industrial i agrària. Per mostreig.  
Col·lectiu: Empreses. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
502,99 milers d'euros previstos en el pressupost del MECC.  

 
 
7230 Enquesta sobre comerç internacional de serveis i altres operacions 
internacionals. 

Fins: Obtenir informació per a la balança de pagaments de serveis, caracteritzar les empreses que 
comercien serveis internacionalment i servir d'instrument d'avaluació de la política comercial i les 
negociacions multilaterals derivades de l'Acord General sobre el Comerç de Serveis (AGCS). 
Organismes que hi intervenen: INE, AEAT, Banc d'Espanya.  
Descripció general (principals variables): Importacions i exportacions de serveis. Diferents 
agrupacions de tipus de servei i país o àrea geogràfica de contrapartida. Per mostreig.  
Col·lectiu: Unitats residents a Espanya (empreses i altres entitats) que realitzen transaccions de 
comerç internacional de serveis. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
2.569,00 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7231 Índexs de valor unitari per al comerç exterior. 

Fins: Seguiment de l'evolució del valor, els preus i el volum d'exportacions i importacions a partir de 
les dades sobre comerç exterior facilitats per l'AEAT. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis 
amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: MECC, AEAT.  
Descripció general (principals variables): Valor unitari. Grups d'utilització, àrees geogràfiques, 
classificació uniforme per al comerç internacional (CUCI Rev.4), classificació nacional de productes 
ordenats per activitats (CNPA - 2008) i grans sectors industrials.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
101,56 milers d'euros previstos en el pressupost del MECC.  
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Sector o tema: Transport i activitats connexes 

 
 
7251 Estadística de transport de viatgers. 

Fins: Analitzar l'evolució del trànsit de les empreses de transport de viatgers. 
Organismes que hi intervenen: INE, conselleries/departaments amb competència en la matèria de 
les comunitats autònomes, D. G. d'Aviació Civil (MFOM) i Ports de l'Estat.  
Descripció general (principals variables): Viatgers transportats, personal i ingressos. Tipus de 
transport. Per combinació de cens i mostreig.  
Col·lectiu: Empreses. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.048,20 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7252 Estadística del parc nacional de vehicles. 

Fins: Anàlisi del nombre de vehicles en circulació, la seva composició i característiques tècniques. 
Organismes que hi intervenen: MINT.  
Descripció general (principals variables): Vehicles. Tipus de vehicle, propulsió, potència, any de 
matriculació, càrrega en el cas dels tipus de vehicles associats al transport de mercaderies, nombre 
de places per als vehicles de transport de viatgers i el nombre de rodes en el cas de ciclomotors.  
Col·lectiu: Vehicles. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
351,40 milers d'euros previstos en el pressupost del MINT.  

 
 
7253 Estadística de l'impost especial sobre determinats mitjans de transport. 

Fins: Oferir informació econòmica i tributària continguda en les pròpies declaracions classificada 
des de perspectives diferents: tipus de combustible, cilindrada, comunitat autònoma, tipus 
impositius i trams de base imposable, equivalent al valor del vehicle en el moment de la seva 
adquisició. 
Organismes que hi intervenen: MHAP (AEAT).  
Descripció general (principals variables): Valor vehicle (base imposable), preu mitjà del vehicle 
sense impost especial sobre determinats mitjans de transport (IEDMT), preu mitjà del vehicle amb 
IEDMT, base imposable reduïda, percentatge de reducció, quota, quota a ingressar, emissió mitjana 
de CO2. Tipus de combustible, origen, comunitat autònoma, trams de base imposable, epígraf, 
cilindrada, període.  
Col·lectiu: La primera matriculació definitiva a Espanya de vehicles automòbils i tot terrenys nous o 
usats accionats a motor. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
276,84 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  
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7254 Enquesta permanent de transport de mercaderies per carretera. 

Fins: Coneixement dels fluxos del transport de mercaderies per carretera i compliment dels 
requeriments de la Unió Europea (Reglament (CE) núm. 1172/98 del Consell de 25 de maig de 
1998). 
Organismes que hi intervenen: MFOM.  
Descripció general (principals variables): Operacions de transport (amb càrrega i en buit), tones 
transportades i tones/km produïdes. Tipus de transport, origen i destinació de l'operació, classe de 
mercaderies. Per mostreig.  
Col·lectiu: Vehicles pesats de tracció-setmanes. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
2.899,16 milers d'euros previstos en el pressupost del MFOM.  

 
 
7255 Estadística sobre transport ferroviari. 

Fins: Obtenir informació sobre el transport ferroviari en l'àmbit nacional, perquè la Comissió 
Europea pugui realitzar el seguiment de la política comú en transport. 
Organismes que hi intervenen: INE, MFOM.  
Descripció general (principals variables): Trànsit de trens de mercaderies i passatgers, volum de 
passatgers i mercaderies transportades, accidentalitat. Per enumeració completa.  
Col·lectiu: Empreses. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
54,72 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7256 Estadística sobre el transport marítim de mercaderies i passatgers. 

Fins: Informació sobre el transport de mercaderies i passatgers efectuat per vaixells que facin 
escala als ports espanyols, per donar compliment a la normativa comunitària. 
Organismes que hi intervenen: MFOM (Ports de l'Estat), autoritats portuàries, 
conselleries/departaments amb competència en la matèria de les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Pes brut de les mercaderies en tones, nombre de 
passatgers, nombre de vaixells, tonatge dels vaixells en pes mort o en arqueig brut. Port declarant, 
direcció del transport, port de càrrega i descàrrega, nacionalitat de registre del vaixell.  
Col·lectiu: Ports administrats per l'Estat, comunitats autònomes. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
807,04 milers d'euros previstos en el pressupost del MFOM.  

 
 
7257 Estadística de trànsit als aeroports espanyols. 

Fins: Informació sobre el moviment a cadascun dels aeroports nacionals obert al trànsit aeri. 
Organismes que hi intervenen: MFOM.  
Descripció general (principals variables): Nombre d'operacions, passatgers, mercaderies. 
Aeroports, passatgers regular, passatgers no regular, aeronaus regular, aeronaus no regular, 
mercaderies regular, mercaderies no regular, domèstic, UE, extra UE. Per enumeració completa.  
Col·lectiu: Operacions (informació detallada de les característiques de cada aterratge o 
enlairament). 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
48,88 milers d'euros previstos en el pressupost del MFOM.  
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7258 Estadístiques de trànsit de línies aèries regulars i no regulars, aeroports i 
aeronaus per a OACI. 

Fins: Obtenció de dades de trànsit aeri d'aeronaus, passatgers, càrrega i correu en vols regulars de 
pagament, vols no regulars de pagament i vols sense remuneració de les companyies aèries 
espanyoles. Obtenció de dades de flota i personal de les companyies aèries espanyoles. Obtenció 
de dades econòmiques de companyies aèries espanyoles amb trànsit regular internacional. 
Obtenció del nombre d'aeronaus matriculades a Espanya. 
Organismes que hi intervenen: MFOM.  
Descripció general (principals variables): Aeronaus a la flota, capacitat i personal de les 
explotadores, trànsit d'aeronaus, passatgers, càrrega i correu en vols regulars de pagament, vols no 
regulars de pagament i vols sense remuneració. Tipus d'aeronau, personal empleat segons període 
de l'any, etapes de vol (interiors, internacionals), tipus de vol (regular, no regular). Per enumeració 
completa.  
Col·lectiu: Vols regulars de pagament, vols no regulars de pagament i vols sense remuneració de 
les companyies aèries espanyoles. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
357,36 milers d'euros previstos en el pressupost del MFOM.  

 
 
Sector o tema: Estadístiques d'empreses i unitats de producció no referides a 
sectors particulars 

 
 
7281 Explotació estadística del directori central d'empreses. 

Fins: Proporcionar dades estructurals del nombre d'empreses i locals existents a Espanya, així com 
oferir dades sobre l'evolució temporal de les empreses.  
Organismes que hi intervenen: INE, instituts d'estadística de Navarra i País Basc, AEAT, MESS. 
Descripció general (principals variables): Empreses i unitats locals. Condició jurídica, branca 
d'activitat, estrats d'assalariats.  
Col·lectiu: Empreses i unitats locals. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.554,09 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7282 Demografia harmonitzada d'empreses. 

Fins: Proporcionar informació agregada relativa a la població d'empreses implantades al territori 
nacional, prenent en consideració els aspectes vinculats al dinamisme empresarial i aplicant una 
metodologia acordada en l'àmbit de la Unió Europea. Aquesta metodologia proporciona les 
directrius que permeten identificar poblacions i generar indicadors relatius a l'estoc, naixements, 
morts i supervivències d'empreses, mitjançant una explotació estadística harmonitzada dels 
directoris d'empreses gestionats a les oficines d'estadística. Mitjançant elaboració de síntesis i 
d'anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Estoc d'empreses actives, naixements, supervivències i 
morts d'empreses. Activitat econòmica, nombre d'assalariats i forma legal.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
33,36 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7283 Estadística d'empreses inscrites a la Seguretat Social. 

Fins: Obtenció i difusió de dades relatives a les empreses inscrites a la Seguretat Social i 
moviments d'altes i baixes. 
Organismes que hi intervenen: MESS.  
Descripció general (principals variables): Empreses, treballadors, altes i baixes d'inscripció. 
Activitat econòmica, tipus i mida de l'empresa, sexe.  
Col·lectiu: Empreses inscrites a la Seguretat Social amb treballadors en alta. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
128,70 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  

 
 
7284 Estadística de societats mercantils. 

Fins: Informació mensual i anual de les societats creades, dissoltes, i de les modificacions de 
societats. 
Organismes que hi intervenen: INE, Registre Mercantil Central i Col·legi de Registradors de la 
Propietat i Mercantils d'Espanya (MJUS).  
Descripció general (principals variables): Nombre i capital social de les societats constituïdes, 
dissoltes o que modifiquen el seu capital. Estat de la societat (constitució, augment de capital, 
condició jurídica de la societat, capital...).  
Col·lectiu: Societats mercantils. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
207,16 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7285 Indicadors de confiança empresarial. 

Fins: Obtenir informació mitjançant enquestes opinàtiques de l'evolució de determinades variables 
econòmiques en el temps i de les expectatives o perspectives en el futur. 
Organismes que hi intervenen: INE, òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Volum de negocis, ocupació. Diferents agrupacions 
d'activitat. Mitjançant sondejos d'opinió.  
Col·lectiu: Establiments. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
886,06 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7286 Índex de xifra de negocis empresarial. 

Fins: Mesurament de l'evolució en curt termini de la xifra de negocis dels sectors econòmics no 
financers. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE, AEAT.  
Descripció general (principals variables): Xifra de negocis. Principals sectors econòmics.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
64,34 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7287 Enquesta conjuntural sobre estocs i existències. 

Fins: Mesurament de l'evolució en el curt termini de les existències en la indústria i el comerç. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Valor de l'estoc d'existències. Agrupació d'activitat. Per 
mostreig.  
Col·lectiu: Empreses i establiments. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
505,10 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7288 Estadística de filials d'empreses espanyoles en l'exterior. 

Fins: Investigar les principals característiques estructurals i econòmiques de les empreses i de 
totes les filials ubicades a l'exterior que són controlades per una unitat resident a l'economia 
espanyola. 
Organismes que hi intervenen: INE, D.G. de Comerç i Inversions (MECC).  
Descripció general (principals variables): Xifra de negocis, nombre de persones empleades i 
nombre d'empreses. Diferents agrupacions de la CNAE-2009 per a l'activitat de les filials i país de 
residència de les filials.  
Col·lectiu: Empreses. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
291,88 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7289 Estadística de filials d'empreses estrangeres a Espanya. 

Fins: Estudiar les principals característiques estructurals i econòmiques de les empreses 
controlades per empreses estrangeres. 
Organismes que hi intervenen: INE, D. G. d'Assegurances i Fons de Pensions (MECC), MFOM, 
Banc d'Espanya.  
Descripció general (principals variables): Personal ocupat, xifra de negocis, despeses de 
personal, nombre d'empreses, compres de béns i serveis, inversió bruta. Diferents agrupacions de 
la CNAE-2009. Per combinació de cens i mostreig.  
Col·lectiu: Empreses. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
353,74 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7290 Estadística del rendiment d'activitats econòmiques. 

Fins: Descriure les característiques més destacables de les petites i mitjanes empreses espanyoles 
sense forma societària; descripció de la demografia empresarial i la tributació per fonts de renda. 
Això permet completar la visió de les activitats realitzades mitjançant empreses amb forma 
societària. 
Organismes que hi intervenen: MHAP (AEAT).  
Descripció general (principals variables): La majoria de les partides que apareixen en la 
declaració anual de l'IRPF i com a novetat es presenta la tributació de l'activitat i el tipus atribuïble 
per modalitat de determinació del rendiment. Col·lectiu, trams d'edat, nacionalitat, sexe, agrupació 
d'IAE, determinació del rendiment de l'activitat econòmica, font de renda, nombre d'assalariats.  
Col·lectiu: Contribuents declarants de l'IRPF que realitzen activitats econòmiques en els termes 
previstos a la seva normativa reguladora, article 27 de la Llei d'IRPF (empresaris autònoms o 
empresaris persones físiques). 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
288,08 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  
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7291 Estadística de vendes, ocupació i salaris a les grans empreses. 

Fins: Mesurament de l'evolució de les vendes, comerç exterior, ocupació i salaris a les grans 
empreses. 
Organismes que hi intervenen: MHAP (AEAT).  
Descripció general (principals variables): Vendes interiors, exportacions, importacions, 
perceptors de retribucions salarials i retribucions del treball. Activitats de l'impost d'activitats 
econòmiques.  
Col·lectiu: Grans empreses (d'acord amb la legislació tributària). 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
307,80 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7292 Comptes anuals en l'impost sobre societats. 

Fins: Oferir una imatge detallada del sector societari en conjunt a través d'informació referida a 
l'estructura patrimonial i als resultats de les entitats declarants classificades per col·lectiu 
empresarial, la comunitat autònoma on declaren i el sector al qual pertanyen. 
Organismes que hi intervenen: MHAP (AEAT).  
Descripció general (principals variables): Les que apareixen directament als models de 
declaració i les que, sense aparèixer directament, s'obtenen per simple agregació d'aquestes. Tipus 
d'empresa, agrupació sectorial.  
Col·lectiu: Entitats declarants de l'impost sobre societats. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
207,68 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7293 Resultats econòmics i tributaris en l'IVA. 

Fins: L'objectiu final és analitzar l'impost corresponent al consum final interior mitjançant l'anàlisi 
indirecta que proporcionen les seves declaracions-liquidacions. Això és, l'impost corresponent a 
l'agregació dels valors afegits incorporats a la producció per totes les unitats econòmiques del 
sistema (unitats declarants). 
Organismes que hi intervenen: MHAP (AEAT).  
Descripció general (principals variables): Les que apareixen directament als models de 
declaració i les que, sense aparèixer directament, s'obtenen per simple agregació d'aquestes. Tipus 
d'entitat, tipus d'activitat, classe, col·lectiu, sector, signe del resultat de liquidació.  
Col·lectiu: Agents econòmics subjectes a l'impost sobre el valor afegit. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
260,88 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  
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Sector o tema: Financeres i assegurances 

 
 
7311 Estadística d'assegurances privades. 

Fins: Obtenció d'informació del sector assegurador, situació financera i estat de solvència de les 
entitats que l'integren. 
Organismes que hi intervenen: MECC.  
Descripció general (principals variables): Volum de negocis, sinistralitat, provisions tècniques, 
inversions, capitals propis, resultats i solvència. Forma jurídica, branques d'activitat.  
Col·lectiu: Empreses del sector. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.066,91 milers d'euros previstos en el pressupost del MECC.  

 
 
7312 Estadística de previsió social complementària. 

Fins: Coneixement de les característiques dels plans i fons de pensions; evolució dels comptes de 
posició dels plans de pensions; situació economicofinancera dels fons de pensions i les entitats 
gestores. 
Organismes que hi intervenen: MECC.  
Descripció general (principals variables): Aportacions i prestacions dels plans de pensions, 
inversions dels fons de pensions, control patrimonial i de solvència dels fons de pensions i gestores.  
Col·lectiu: Societats gestores de plans i fons de pensions. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
193,76 milers d'euros previstos en el pressupost del MECC.  

 
 
7313 Estadística del procediment concursal. 

Fins: Informació mensual i anual sobre els procediments concursals de les empreses. 
Organismes que hi intervenen: INE, Consell General del Poder Judicial.  
Descripció general (principals variables): Empreses afectades, actiu i passiu de l'empresa, 
classe i causa del procediment. Activitat econòmica de l'empresa, condició jurídica de l'empresa i 
tram d'assalariats.  
Col·lectiu: Deutors que han estat declarats en situació de concurs de creditors per un jutge. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
146,53 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7314 Estadística d'hipoteques. 

Fins: Obtenir informació sobre constitucions, ampliacions i cancel·lacions de les hipoteques. 
Organismes que hi intervenen: INE, Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils 
d'Espanya (Servei de Sistemes d'Informació) (MJUS).  
Descripció general (principals variables): Nombre d'hipoteques sobre finques rústiques i urbanes 
(habitatges, solars i altres). Naturalesa de la finca, capitals, tipus d'interès, entitats financeres i anys.  
Col·lectiu: Finques hipotecades. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
309,99 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7315 Estadística sobre execucions hipotecàries. 

Fins: Conèixer amb caràcter trimestral l'evolució de les execucions hipotecàries fent una distinció 
segons la naturalesa de les finques, com a aproximació a l'anàlisi dels aixecaments i 
desnonaments. 
Organismes que hi intervenen: INE, Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils 
d'Espanya (MJUS).  
Descripció general (principals variables): Nombre d'execucions hipotecàries en procés. 
Naturalesa de la finca.  
Col·lectiu: Certificacions per execució hipotecària iniciades i inscrites en el registre de la propietat 
corresponent. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
106,34 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7316 Estadística de transmissió de drets de la propietat. 

Fins: Obtenir informació sobre transmissió de drets de la propietat. 
Organismes que hi intervenen: INE, Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils 
d'Espanya (Servei de Sistemes d'Informació) (MJUS).  
Descripció general (principals variables): Nombre de transmissions de drets de la propietat sobre 
finques rústiques i urbanes. Naturalesa de la finca, títol d'adquisició, compravenda d'habitatges 
segons règim i estat.  
Col·lectiu: Transmissions de drets de la propietat inscrits en els registres de la propietat. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
164,19 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
 
Sector o tema: Preus 

 
 
7341 Índex de preus de consum (IPC). 

Fins: Mesurament de l'evolució dels preus de consum mitjançant l'obtenció d'índexs sintètics de 
diferent nivell d'agregació. 
Organismes que hi intervenen: INE, AEAT.  
Descripció general (principals variables): Preus de consum per tipus de despesa. Per mostreig.  
Col·lectiu: Béns i serveis de consum adquirits, dins i fora del territori econòmic, per les llars 
residents. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
29.604,82 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7342 Índex de preus de consum harmonitzat (IPCH). 

Fins: Harmonització del mesurament de l'evolució dels preus de consum a la Unió Europea. 
Organismes que hi intervenen: INE, AEAT, Eurostat.  
Descripció general (principals variables): Preus de consum per tipus de despesa. Per mostreig.  
Col·lectiu: Béns i serveis de consum adquirits en el territori econòmic espanyol per les llars 
residents i no residents. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
246,36 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7343 Enquesta de paritats del poder adquisitiu (PPA). 

Fins: Fer la comparació espacial entre països del nivell de preu dels agregats del PIB. 
Organismes que hi intervenen: INE, Eurostat, país coordinador (Institut d'Estadística de Portugal).  
Descripció general (principals variables): Preus de consum i salaris de determinades 
ocupacions. Desagregació geogràfica per països i funcional del PIB, des del punt de vista de la 
despesa. Per mostreig.  
Col·lectiu: Establiments. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
853,40 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7344 Preus conjunturals de productes agrícoles. 

Fins: Obtenció de preus mitjans ponderats diaris o setmanals en mercats representatius per a 
determinats productes (cereals, vi, olis, fruites i hortalisses, etc.), amb especificació de posició 
comercial, varietats/tipus i calibres, segons productes. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Preus i/o quantitats comercialitzades en mercats 
majoristes, cellers, almàsseres, sortida d'organització de productors de fruites i hortalisses (OPFH) 
o empresa comercial, per als diferents productes, en mercats representatius, sense IVA. Productes, 
varietats/tipologia, posició comercial, en mercats representatius.  
Col·lectiu: Entitats relacionades amb l'activitat agrària, i empreses o establiments industrials i 
comercials. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.348,09 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7345 Preus conjunturals de productes ramaders. 

Fins: Obtenció de preus mitjans ponderats setmanals o mensuals en mercats representatius per a 
determinats productes (bestiar viu/canal de boví, oví, porcí; així com de: pollastres, ous, conills, i 
determinats productes: lactis, mel, etc.), amb especificació de posició comercial, tipologia, etc., 
segons productes, sense IVA. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Preus i/o quantitats comercialitzades dels diferents 
productes ramaders, en mercats representatius. Productes, tipologia, posició comercial, en mercats 
representatius.  
Col·lectiu: Entitats relacionades amb l'activitat agrària, i empreses o establiments industrials i 
comercials. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.159,19 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7346 Preus mitjans nacionals. 

Fins: Obtenció de preus mitjans ponderats, en l'àmbit nacional, dels productes agrícoles i ramaders 
de més rellevància, en la posició comercial més propera a l'agricultor/ramader. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Preus. Tipus de producte.  
Col·lectiu: Agricultors/ramaders, entitats relacionades amb l'activitat agrària, i empreses o 
establiments industrials i comercials. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
405,84 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  
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7347 Estadístiques mensuals i anuals de preus i salaris agraris. 

Fins: Obtenció de preus mitjans ponderats mensuals i anuals percebuts pels agricultors com 
primeres vendes de productes agraris, productes i serveis adquirits per l'agricultor com mitjans de 
producció, i salari mitjà ponderat per categories, dels treballadors assalariats, tant fixos com 
eventuals, per a informació del mercat. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Preus mitjans mensuals i anuals; índexs de preus 
mensuals, anuals i anuals mòbils; per al conjunt dels productes agraris i per als grups de productes 
més significatius, serveis d'ús corrent i béns d'inversió. Tipus de productes i/o serveis.  
Col·lectiu: Explotacions agràries i entitats relacionades amb l'activitat agrària, seleccionades 
segons representativitat i empreses comercials o industrials. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.294,49 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7348 Preus mitjans anuals de les terres d'ús agrari. 

Fins: Obtenció de preus mitjans de les terres d'ús agrari per comunitats autònomes per a diversos 
tipus d'aprofitament, per a informació del mercat. 
Compliment de "l'acord de cavallers" establert per escrit amb la Unió Europea. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Preus. Aprofitament de les terres.  
Col·lectiu: Paratges. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
120,23 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7349 Cànons anuals d'arrendaments rústics. 

Fins: Obtenció de cànons d'arrendaments per comunitats autònomes per a diversos tipus 
d'aprofitament de les terres. Compliment de "l'acord de cavallers" establert per escrit amb la Unió 
Europea. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Cànons. Aprofitament de la terra.  
Col·lectiu: Zones o paratges. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
107,48 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7350 Índexs de preus industrials. 

Fins: Mesurament de l'evolució dels preus dels productes industrials excepte construcció, a la 
primera etapa de comercialització (mercat interior). 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Preus. Branques d'activitat (CNAE-2009) i grans 
sectors industrials (GSI). Per mostreig.  
Col·lectiu: Productes industrials fabricats i venuts al mercat interior. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
4.019,24 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7351 Índexs de preus d'exportació i d'importació de productes industrials. 

Fins: Mesurar l'evolució mensual dels preus dels productes industrials venuts al mercat exterior 
(preus d'exportació), així com dels productes industrials procedents de la resta del món (preus 
d'importació). 
Organismes que hi intervenen: INE, AEAT.  
Descripció general (principals variables): Preus. Branques d'activitat (CNAE-2009) i grans 
sectors industrials (GSI). Per mostreig.  
Col·lectiu: Productes industrials importats. Productes industrials fabricats al mercat interior i venuts 
al mercat exterior. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
2.689,43 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7352 Índexs de preus de materials i energia i índexs nacionals de la mà d'obra. 

Fins: Obtenir els índexs de preus dels diferents materials que s'utilitzen en les fórmules tipus, per 
aplicar a les clàusules de revisió de preus que figuren en els contractes de les administracions 
públiques. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE, MAAA, MHAP.  
Descripció general (principals variables): Preus de venda, sense incloure l'IVA facturat, de 
diferents materials utilitzats en l'elaboració dels índexs de preus de les fórmules de revisió de preus 
dels contractes del sector públic; el 85 per cent de la variació mensual de l'IPC per als índexs 
nacionals de la mà d'obra. Per mostreig.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
20,12 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7353 Índex de preus de l'habitatge (IPV). 

Fins: Obtenir informació sobre l'evolució dels preus dels habitatges comprats. 
Organismes que hi intervenen: INE, Consell General del Notariat (MJUS).  
Descripció general (principals variables): Preus de transacció dels habitatges. Tipus d'habitatge.  
Col·lectiu: Habitatges transaccionats. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
253,79 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7354 Estadística de preus del sòl. 

Fins: Estimar el preu mitjà del metre quadrat de sòl urbà. 
Organismes que hi intervenen: MFOM.  
Descripció general (principals variables): Preu mitjà del metre quadrat de sòl urbà. Mida de 
municipi i mida del solar.  
Col·lectiu: Solar urbà registrat. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
262,80 milers d'euros previstos en el pressupost del MFOM.  
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7355 Estadística de valor taxat d'habitatge. 

Fins: Obtenir informació sobre l'evolució dels preus dels habitatges. Estimar el preu de l'habitatge 
lliure i protegit. 
Organismes que hi intervenen: MFOM.  
Descripció general (principals variables): Variació dels preus dels habitatges taxats. Preu mitjà 
del metre quadrat de l'habitatge lliure nou i de segona mà i de l'habitatge protegit nou i de segona 
mà. Tipus i antiguitat de l'habitatge. Per enumeració completa.  
Col·lectiu: Habitatges taxats. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
107,80 milers d'euros previstos en el pressupost del MFOM.  

 
 
7356 Índexs de preus del sector serveis. 

Fins: Mesurar l'evolució dels preus aplicats en el sector serveis, a la primera etapa de 
comercialització. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Preus. Diferents agrupacions d'activitat de la CNAE-
2009. Per mostreig.  
Col·lectiu: Serveis prestats tant al mercat interior com a l'exterior. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
593,60 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7357 Preus de venda al públic de productes alimentaris. 

Fins: Seguiment de l'evolució dels preus en posició "preu de venda al públic" dels principals 
productes del sector d'alimentació en màxim, freqüent i mínim, comparant amb referències en el 
temps, a l'àrea urbana. 
Organismes que hi intervenen: MECC.  
Descripció general (principals variables): Preus de venda al públic, màxim, freqüent, mínim, a 
l'àmbit urbà, dels principals productes alimentaris. Per mostreig.  
Col·lectiu: Diverses fórmules comercials. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
2.721,24 milers d'euros previstos en el pressupost del MECC.  

 
 
7358 Preus en la cessió majorista de productes alimentaris peribles. 

Fins: Seguiment de l'evolució de les cotitzacions a nivell majorista de fruites, hortalisses, patates i 
peix, a la totalitat de les unitats alimentàries de la xarxa Mercasa i a aquells altres mercats 
majoristes que es considerin significatius. 
Organismes que hi intervenen: MECC.  
Descripció general (principals variables): Preus de cessió majorista a detallista, màxim, mínim i 
freqüent de fruites, hortalisses, patates i peixos transaccionats. Per combinació de cens i mostreig.  
Col·lectiu: Comerços majoristes d'alimentació ubicats en una unitat alimentària, tant si està 
participada com si no per l'empresa nacional Mercasa, recollint en tot cas les dades de la totalitat 
d'aquestes últimes. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
2.030,28 milers d'euros previstos en el pressupost del MECC.  
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7359 Índex de preus del transport. 

Fins: Seguiment de la tendència del preu per quilòmetre recorregut en transport públic. Mitjançant 
elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: MFOM.  
Descripció general (principals variables): Índex de preus. Distància del recorregut.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
47,84 milers d'euros previstos en el pressupost del MFOM.  

 
 
7360 Índex de preus del treball. 

Fins: Mesurament de l'evolució dels preus de la mà d'obra i obtenció d'índexs de diferent nivell 
d'agregació. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de diverses 
fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Preus aproximats de la mà d'obra pel salari/hora, 
segons diferents característiques dels treballadors. Activitat econòmica segons la CNAE-2009, 
sexe, intervals d'edat, ocupació segons la CNO-2011, tipus de contracte, nacionalitat (espanyola i 
resta de nacionalitats), antiguitat.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
57,82 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7361 Índexs de preus d'allotjaments turístics. 

Fins: Obtenció d'un indicador mensual que mesura l'evolució dels preus de l'allotjament hoteler, 
mesurat des del punt de vista de l'oferta. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Preus de les habitacions dobles amb bany, sense 
incloure l'esmorzar ni altres serveis, ni l'IVA. Tipus de client i canals de venda (tour operador 
tradicional, agència de viatges tradicional, empreses, particulars, grups, contractació directa al web, 
tour operador en línia, agència de viatges en línia). Per mostreig.  
Col·lectiu: Habitacions dobles amb bany. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
276,46 milers d'euros previstos al pressupost de l'INE.  

 
 
7362 Estadística de preus públics universitaris. 

Fins: Conèixer els preus públics que s'estableixen cada any per als ensenyaments universitaris. 
Organismes que hi intervenen: MECD.  
Descripció general (principals variables): Preus públics segons experimentalitat dels estudis i 
número de convocatòria. Estudi i experimentalitat.  
Col·lectiu: Preus públics d'estudis universitaris a les universitats públiques. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
85,56 milers d'euros previstos en el Pressupost del MECD.  
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Sector o tema: Mercat laboral i salaris 

 
 
7391 Enquesta de població activa (EPA). 

Fins: Obtenció de resultats sobre els ocupats, els parats i els inactius. L'Enquesta de població 
activa (EPA) dóna compliment al que estableix el Reglament (CE) núm. 577/98 del Consell de 9 de 
març de 1998 relatiu a l'organització d'una enquesta mostral sobre la població activa en la 
Comunitat, atès que l'EPA conté l'Enquesta comunitària de força de treball (ECFT) de la Unió 
Europea. 
Organismes que hi intervenen: INE, AEAT, Secretaria d'Estat de la Seguretat Social (MESS), 
hisendes forals de Navarra, Bizkaia i Gipuzkoa, Institut d'Estadística de Navarra, Institut Gallec 
d'Estadística, òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Relació amb l'activitat. Edat, sexe, estat civil, 
nacionalitat, estudis, branca d'activitat, ocupació, situació professional, tipus de contracte, hores 
treballades. Per mostreig.  
Col·lectiu: Llars familiars i persones residents en llar familiar principal. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
43.127,79 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7392 Enquesta comunitària de força de treball (ECFT). 

Fins: Obtenció de resultats sobre la força de treball de manera coordinada als països de la Unió 
Europea, per donar compliment a la reglamentació de la Unió Europea. 
Organismes que hi intervenen: INE, AEAT, Secretaria d'Estat de la Seguretat Social (MESS), 
hisendes forals de Navarra, Bizkaia i Gipuzkoa, instituts d'estadística (Canàries, Illes Balears, 
Galícia i Navarra), Eurostat.  
Descripció general (principals variables): Relació amb l'activitat. Edat, sexe, estat civil, estudis, 
nacionalitat, ocupació, activitat, situació professional, característiques de l'ocupació. Per mostreig.  
Col·lectiu: Llars familiars i persones residents en llar familiar principal. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
753,90 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7393 Projeccions de taxes d'activitat. 

Fins: Satisfer la demanda d'aquest indicador en l'àmbit internacional i nacional. Mitjançant 
elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Relació amb l'activitat econòmica remunerada, segons 
la definició de l'Organització Internacional del Treball (OIT). Sexe, edat.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
7,50 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7394 Fluxos de la població activa. 

Fins: Seguiment de la població o de grups particulars d'aquesta al llarg del temps, pel que fa a la 
seva relació amb el mercat laboral, mitjançant l'explotació especial dels fitxers de l'EPA. 
Organismes que hi intervenen: INE, Institut Gallec d'Estadística.  
Descripció general (principals variables): Classificació respecte a l'activitat econòmica. Edat, 
sexe, nivell de formació assolit, situació professional dels ocupats, grans grups ocupats, sector 
d'activitat, tipus de contracte. Per mostreig.  
Col·lectiu: Persones de 16 anys o més que resideixen en habitatges familiars principals. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
123,88 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7395 Enquesta anual laboral. 

Fins: Obtenció d'informació sobre mesures d'adaptació de les empreses davant de canvis en les 
circumstàncies econòmiques, mesures de flexibilitat interna aplicades a les empreses, necessitats 
formatives observades i previsions empresarials. 
Organismes que hi intervenen: MESS.  
Descripció general (principals variables): Reacció davant de canvis en la demanda, mesures de 
flexibilitat interna, mesures col·lectives, desenvolupament de mesures en matèria de flexibilitat 
laboral, necessitats formatives i formació, previsions empresarials. Mida segons el nombre de 
treballadors, activitat econòmica del centre. Per mostreig.  
Col·lectiu: Empreses. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.300,96 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  

 
 
7396 Estadística d'autoritzacions de treball a estrangers. 

Fins: Obtenció i difusió de dades relacionades amb les autoritzacions de treball d'estrangers que 
volen dur a terme una activitat laboral a Espanya. 
Organismes que hi intervenen: MESS, delegacions i subdelegacions del Govern, D. G. de 
Coordinació de l'Administració Perifèrica de l'Estat (MHAP).  
Descripció general (principals variables): Autoritzacions de treball concedides i denegades. 
Classe d'autorització, dependència laboral, sexe, edat, país de nacionalitat del sol·licitant, durada, 
activitat i ocupació.  
Col·lectiu: Autoritzacions de treball concedides i denegades. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
224,31 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  

 
 
7397 Estadística de cooperatives constituïdes. 

Fins: Obtenció i difusió de dades relatives a les societats cooperatives que es constitueixen en el 
període i socis inicials que les componen. 
Organismes que hi intervenen: MESS, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Cooperatives constituïdes i socis inicials que les 
componen. Àmbit territorial, classe de cooperativa, activitat econòmica, sexe socis inicials.  
Col·lectiu: Cooperatives constituïdes. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
37,95 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  
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7398 Estadística de societats laborals registrades. 

Fins: Obtenció i difusió de dades relatives a societats laborals que es constitueixen en el període i 
socis inicials que les componen. 
Organismes que hi intervenen: MESS, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Societats laborals registrades i socis inicials 
d'aquestes. Activitat econòmica, tipus de socis, sexe.  
Col·lectiu: Societats laborals registrades. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
37,95 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  

 
 
7399 Estadística de societats cooperatives i societats laborals inscrites a la 
Seguretat Social. 

Fins: Obtenció i difusió de dades relatives a societats cooperatives i laborals inscrites a la Seguretat 
Social i els seus treballadors. 
Organismes que hi intervenen: MESS.  
Descripció general (principals variables): Societats cooperatives i laborals i els seus treballadors. 
Societats: tipus de societat, activitat econòmica, règim de la Seguretat Social, mida de la societat, 
classe de cooperativa, any d'alta a la Seguretat Social i supervivència de la societat.  
Treballadors: sexe, edat, nacionalitat, tipus de relació laboral, tipus de jornada, antiguitat i grup de 
cotització.  
Col·lectiu: Societats cooperatives i laborals i treballadors. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
205,48 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  

 
 
7400 Estadística d'empreses de treball temporal. 

Fins: Obtenció i difusió de dades que permetin avaluar i analitzar globalment l'activitat duta a terme 
per les empreses de treball temporal, així com les característiques d'aquestes i de les empreses 
usuàries. 
Organismes que hi intervenen: MESS, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Empreses de treball temporal, contractes de posada a 
disposició, cessions de treballadors. Àmbit territorial d'autorització de les ETT, activitat econòmica i 
supòsit d'utilització del contracte de posada a disposició.  
Col·lectiu: Empreses de treball temporal. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
190,54 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  

 
 
7401 Estadística del moviment laboral registrat. 

Fins: Obtenció i difusió de dades sobre el moviment laboral registrat en els serveis públics 
d'ocupació. 
Organismes que hi intervenen: MESS, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Demandes d'ocupació (aturats registrats i no aturats), 
contractes registrats, ofertes i col·locacions. Edat, sexe, tipus de contracte, tipus de jornada, 
durada, activitat econòmica, ocupació i estudis, causes d'exclusió de l'atur registrat, antiguitat de la 
inscripció.  
Col·lectiu: Demandants d'ocupació, llocs oferts, contractes registrats. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.117,40 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  
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7402 Estadística d'afiliació de treballadors a la Seguretat Social. 

Fins: Obtenció i difusió de dades sobre treballadors afiliats i moviments d'altes i baixes d'afiliació al 
sistema de la Seguretat Social. 
Organismes que hi intervenen: MESS.  
Descripció general (principals variables): Afiliats, altes i baixes d'afiliació. Règim de Seguretat 
Social, sexe, edat activitat econòmica, nacionalitat, tipus de contracte i dependència laboral.  
Col·lectiu: Treballadors afiliats a la Seguretat Social. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
939,16 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  

 
 
7403 Estadística de treballadors autònoms afiliats a la Seguretat Social. 

Fins: Obtenció i difusió de dades sobre treballadors autònoms pròpiament dits afiliats a diferents 
règims de la Seguretat Social. 
Organismes que hi intervenen: MESS.  
Descripció general (principals variables): Treballadors autònoms pròpiament dits afiliats a 
diferents règims de la Seguretat Social. Règim de la Seguretat Social, sexe, edat, activitat 
econòmica, nacionalitat, situació professional, antiguitat, base de cotització.  
Col·lectiu: Treballadors afiliats a la Seguretat Social. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
169,60 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  

 
 
7404 Estadística de regulació d'ocupació. 

Fins: Obtenció i difusió de dades relacionades amb les mesures de regulació d'ocupació. 
Organismes que hi intervenen: MESS, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Procediments, empreses i treballadors afectats, dies de 
suspensió, hores de reducció. Causes al·legades, activitat econòmica, mida de l'empresa, sexe, 
finalitat del procediment.  
Col·lectiu: Empreses sotmeses a regulació d'ocupació. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
242,24 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  

 
 
7405 Estadística de suport a la creació d'ocupació. 

Fins: Obtenció i difusió de dades relacionades amb els programes de suport a la creació 
d'ocupació. 
Organismes que hi intervenen: MESS, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Beneficiaris, import de l'ajuda. Programa, tipus d'ajuda 
i, en alguns casos, edat i sexe dels beneficiaris i activitat econòmica.  
Col·lectiu: Ajudes concedides del pressupost del MESS. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
74,15 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  
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7406 Estadística de mediació, arbitratge i conciliació laboral. 

Fins: Obtenció i difusió de dades relacionades amb les mediacions i conciliacions (individuals o 
col·lectives) i conciliacions individuals acabades en acomiadament. 
Organismes que hi intervenen: MESS, serveis de mediació, arbitratge i conciliació de les 
conselleries/departaments amb competència en la matèria de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Conciliacions individuals, conciliacions col·lectives, 
mediacions, empreses i treballadors afectats i quantitats acordades per conciliacions. Activitat 
econòmica, motivació de la reclamació, forma de resolució.  
Col·lectiu: Assumptes acabats a les unitats de mediació, arbitratge i conciliació. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
213,08 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  

 
 
7407 Estadística de convenis col·lectius de treball. 

Fins: Obtenció i difusió dels resultats més rellevants dels convenis col·lectius, així com informació 
sobre el procés de negociació col·lectiva. 
Organismes que hi intervenen: MESS, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Convenis (signats i amb efectes econòmics), 
treballadors beneficiats, empreses afectades, variació salarial pactada i revisada, clàusules de 
garantia salarial i jornada laboral mitja pactada. Convenis signats i els seus treballadors amb 
informació sobre clàusules qualitatives (hores extraordinàries, complements de prestacions socials, 
formació, salarials, jubilació, etc.). Àmbit funcional del conveni, composició de la taula negociadora 
en els convenis signats i activitat econòmica. Inaplicacions de convenis i treballadors afectats, 
procediment d'inaplicació, condicions de treball inaplicades, àmbit funcional del conveni inaplicat, 
mida de l'empresa que porta a terme la inaplicació i sector d'activitat econòmica.  
Col·lectiu: Convenis col·lectius de treball. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
474,38 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  

 
 
7408 Estadística de vagues i tancaments patronals. 

Fins: Obtenció i difusió de dades sobre vagues i tancaments patronals aplicant les definicions 
establertes per l'Organització Internacional del Treball i repercussió territorial dels conflictes. 
Organismes que hi intervenen: MESS, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Vagues, tancaments patronals, centres de treball i 
treballadors convocats i implicats, participants i jornades no treballades, dies de durada. Activitat 
econòmica, sector institucional, classe de conveni col·lectiu, motivació, organització convocant, 
nivell d'incidència.  
Col·lectiu: Vagues o tancaments patronals. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
216,84 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  
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7409 Estadística d'accidents de treball. 

Fins: Obtenció i difusió de dades sobre accidents de treball. 
Organismes que hi intervenen: MESS, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes, entitats gestores i col·laboradores de la Seguretat Social. 
Descripció general (principals variables): Accidents de treball, jornades no treballades, gravetat 
de l'accident, recaigudes, accidents sense baixa. Activitat econòmica del centre, ocupació del 
treballador, lloc de l'accident, tipus de contracte, tipus de lloc, tipus de treball, activitat física 
específica, desviació, agent desviació forma - contacte, agent forma - contacte, tipus de lesió 
soferta per l'accidentat, part del cos lesionada, causa de l'alta, mida de l'empresa, sexe i edat del 
treballador, antiguitat en el lloc de treball.  
Col·lectiu: Accidents de treball, jornades no treballades, índexs. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
377,88 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  

 
 
7410 Estadística de malalties professionals. 

Fins: Obtenció i difusió de dades sobre malalties professionals, a través del sistema CEPROSS, 
segons el Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, i l'Ordre TAS 1/2007, de 2 de gener, pels 
quals s'estableixen el nou quadre de malalties professionals i els criteris per a la seva notificació i 
registre. 
Organismes que hi intervenen: MESS, entitats gestores i col·laboradores de la Seguretat Social, 
conselleries/departaments amb competència en la matèria de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Malalties professionals amb baixa mèdica i sense baixa 
mèdica. Activitat econòmica, ocupació del treballador, sexe i edat, tipus de malaltia i agents 
causants, i altres no definides.  
Col·lectiu: Malalties professionals. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
184,44 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  

 
 
7411 Estadística de l'ocupació de les persones amb discapacitat. 

Fins: Conèixer la situació de les persones amb discapacitat i la seva integració al mercat laboral. 
Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE, Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO), Comitè 
Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), Fundació ONCE, D. G. de 
Polítiques de Suport a la Discapacitat (MSSI), INSS, Tresoreria General de la Seguretat Social. 
Descripció general (principals variables): Relació amb l'activitat de la població que ha sol·licitat 
una valoració del grau de discapacitat. Edat, sexe, tipus de discapacitat, grau de discapacitat, 
tipologia de la llar.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
512,66 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7412 Estadística del salari de les persones amb discapacitat. 

Fins: Analitzar el guany anual dels treballadors amb discapacitat i fer-ho en termes comparatius 
amb els treballadors sense discapacitat. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats 
procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE, Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO), Comitè 
Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), Fundació ONCE, D. G. de 
Polítiques de Suport a la Discapacitat (MSSI), Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), 
Hisenda Foral de Navarra, Hisenda Foral de Bizkaia i Tresoreria General de la Seguretat Social.  
Descripció general (principals variables): Salaris anuals. Edat, sexe, tipus de discapacitat, grau 
de discapacitat, ocupació, tipus de contracte, tipus de jornada.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
146,26 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7413 Estadística de mobilitat laboral i geogràfica. 

Fins: Analitzar l'ocupabilitat de les persones i la seva disponibilitat a canviar de residència. 
Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Relació amb l'activitat, temps de residència en el 
municipi. Sexe, edat, mobilitat laboral, etc.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
59,74 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7414 Estadística de mobilitat del mercat de treball a les fonts tributàries. 

Fins: Analitzar les altes, baixes i permanències en l'ocupabilitat assalariada, tant des de l'òptica de 
la mobilitat geogràfica com de la mobilitat sectorial dels treballadors. 
Organismes que hi intervenen: MHAP (AEAT).  
Descripció general (principals variables): Nombre d'assalariats i el seu salari. Sexe, edat, 
nacionalitat, sector d'activitat.  
Col·lectiu: Assalariats les percepcions dels quals estan declarades a la clau A (empleats per 
compte d'altri en general), que inclou totes les percepcions, dineràries o en espècie, que hagi 
satisfet la persona o l'entitat declarant en concepte de rendiments del treball. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
234,88 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7415 Estadística del Fons Social Europeu. 

Fins: Obtenció i difusió de dades relatives a ajudes concedides pel Fons Social Europeu a 
Espanya. 
Organismes que hi intervenen: MESS, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Beneficiaris de les ajudes, finalitat i import de l'ajuda. 
Tipus de col·lectiu, tipus d'acció, classe de zona d'aplicació, tipus d'agent gestor.  
Col·lectiu: Ajudes concedides. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
43,72 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  
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7416 Enquesta quadriennal de cost laboral. 

Fins: Estimació del cost de la mà d'obra i els seus components segons les tabulacions 
determinades per Eurostat. 
Organismes que hi intervenen: INE, Tresoreria General de la Seguretat Social (MESS), Eurostat.  
Descripció general (principals variables): Cost de la mà d'obra per conceptes, temps de treball. 
Mida de l'establiment per nombre de treballadors, branques d'activitat.  
Col·lectiu: Comptes de cotització a la Seguretat Social. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
39,16 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7417 Enquesta anual de cost laboral. 

Fins: Estimació del cost anual de la mà d'obra i els seus components. 
Organismes que hi intervenen: INE, Tresoreria General de la Seguretat Social (MESS).  
Descripció general (principals variables): Cost de la mà d'obra per conceptes. Mida de 
l'establiment per nombre de treballadors, branques d'activitat. Per mostreig.  
Col·lectiu: Comptes de cotització a la Seguretat Social. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.910,69 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7418 Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL). 

Fins: Estudiar l'evolució a curt termini del cost laboral i els seus components més importants, 
prestant una atenció especial als salaris. 
Organismes que hi intervenen: INE, Tresoreria General de la Seguretat Social (MESS).  
Descripció general (principals variables): Sous i salaris, cotitzacions socials, hores treballades. 
Sectors i branques d'activitat, mides de les unitats i tipus de jornada. Per mostreig.  
Col·lectiu: Comptes de cotització a la Seguretat Social. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
12.306,37 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7419 Índex de cost laboral harmonitzat. 

Fins: Estimació dels índexs de costos laborals mitjançant una metodologia comuna per a tota la 
Unió Europea. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de diverses 
fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE, MHAP, Eurostat.  
Descripció general (principals variables): Cost laboral total, cost salarial, cotitzacions socials 
obligatòries. Branques d'activitat.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
103,41 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7420 Enquesta quadriennal d'estructura salarial. 

Fins: Coneixement de la distribució dels salaris en funció de les característiques individuals i 
col·lectives. 
Organismes que hi intervenen: INE, hisendes forals de Navarra, Araba/Álava, Bizkaia i Gipuzkoa, 
Tresoreria General de la Seguretat Social (MESS), AEAT, Eurostat.  
Descripció general (principals variables): Salaris mensuals i anuals. Branca d'activitat, sexe, 
ocupació, titulació, tipus de contracte, antiguitat. Per mostreig.  
Col·lectiu: Treballadors assalariats. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.617,08 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7421 Enquesta anual d'estructura salarial. 

Fins: Coneixement de la distribució dels salaris en funció de les característiques individuals i 
col·lectives. 
Organismes que hi intervenen: INE, Institut d'Estadística de Navarra, hisendes forals de Navarra, 
Bizkaia i Gipuzkoa, Tresoreria General de la Seguretat Social (MESS), AEAT.  
Descripció general (principals variables): Salari anual. Branques d'activitat, sexe, ocupació. Per 
mostreig.  
Col·lectiu: Comptes de cotització a la Seguretat Social. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.567,77 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7422 Estadística de polítiques de mercat de treball. 

Fins: Obtenció i difusió de dades que permetin comparacions entre els països de la Unió Europea 
relacionats amb les mesures de polítiques de mercat de treball. Mitjançant elaboració de síntesis i 
d'anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: MESS, (Servei Públic d'Ocupació Estatal), 
conselleries/departaments amb competència en la matèria de les comunitats autònomes, entitats 
locals. 
Descripció general (principals variables): Despesa i participants en les categories de mesures de 
polítiques. Modalitat de despesa, sexe, edat, origen i destinació dels participants.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
96,20 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  

 
 
7423 Estadística del mercat de treball i pensions en les fonts tributàries. 

Fins: Oferir les dades necessàries i suficients per a l'estudi dels assalariats, els desocupats i els 
pensionistes a través de taules estadístiques en què tant els perceptors com les percepcions 
satisfetes es classifiquen segons diversos criteris. 
Organismes que hi intervenen: MHAP (AEAT).  
Descripció general (principals variables): Per als tres col·lectius (assalariats, desocupats i 
pensionistes) les que apareixen directament en els models de declaració i les que, sense aparèixer-
hi directament, s'obtenen per agregació o combinació simple d'aquestes. Perceptor (sexe, trams de 
retribució, edat, nacionalitat) i retenidor (tipus d'entitat, sector d'activitat i dimensió).  
Col·lectiu: Empreses i entitats que retribueixin en forma de salaris, pensions i prestacions per 
desocupació, i percepcions i perceptors d'aquest tipus. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
157,52 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  
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7424 Mostra contínua de vides laborals. 

Fins: Proporcionar una mostra representativa de microdades d'empadronament, afiliació, cotització, 
retencions i prestacions al llarg de la vida, per a la realització d'estudis sobre l'ocupació, el treball o 
la protecció social procedents de registres de la Seguretat Social, de l'Agència Estatal 
d'Administració Tributària i del padró municipal. 
Organismes que hi intervenen: MESS, INE, AEAT.  
Descripció general (principals variables): Demogràfiques, tipus de contracte i durada, 
característiques de l'ocupador, convivents, bases de cotització, retribucions, pensions, etc.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
443,80 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS i 257,46 milers d'euros previstos en el 
pressupost de l'INE. 

 
 
Sector o tema: Comptes econòmics 

 
 
7451 Comptabilitat nacional anual d'Espanya. Base 2010. 

Fins: Elaboració del sistema de comptes nacionals d'Espanya, segons la metodologia que estableix 
el Reglament (CE) del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Sistema Europeu de Comptes 
Nacionals i Regionals SEC-2010. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats 
procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Totes les que figuren en la seqüència de comptes, 
taules i quadres que proposa el SEC-2010 i, en especial, les que presenta l'annex B del Reglament 
SEC-2010: operacions de béns i serveis, de distribució i financeres, altres fluxos, actius i passius; 
comptes corrents, d'acumulació i balanços, taules d'origen i de destinació i input-output, població, 
ocupació, llocs de treball i hores treballades, classificacions creuades dels comptes de producció, 
classificacions de despesa per finalitat. Sectors institucionals, branques d'activitat, economia 
nacional i resta del món.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
3.065,05 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7452 Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya. Base 2010. 

Fins: Elaboració del sistema de comptes trimestrals d'Espanya segons la metodologia que estableix 
el Reglament (CE) del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Sistema Europeu de Comptes 
Nacionals i Regionals SEC-2010. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats 
procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Les que figuren en el programa de transmissió (annex 
B) del Reglament SEC-2010. Principals agregats amb dades brutes i corregides d'estacionalitat i 
calendari: valors afegits a preus bàsics i PIB a preus de mercat, despesa en consum final i consum 
final efectiu, formació bruta de capital, exportacions i importacions, remuneració d'assalariats, 
excedent d'explotació/rendes mixtes i impostos sobre la producció i les importacions nets de 
subvencions, població, ocupació, llocs de treball, ocupació equivalent a temps complet i hores 
treballades. Únicament amb dades brutes: saldo de rendes primàries amb la resta del món, renda 
nacional a preus de mercat, renda disponible, estalvi, capacitat/ necessitat de finançament de la 
nació i comptes simplificats de l'economia nacional i de la resta del món. Branques d'activitat, 
sectors institucionals, economia nacional i resta del món.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.164,80 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7453 Comptes trimestrals no financers dels sectors institucionals. Base 2010. 

Fins: Elaboració dels comptes trimestrals no financers d'Espanya, corresponents als sectors 
institucionals: societats no financeres, institucions financeres, administracions públiques, llars i 
institucions sense fins de lucre i resta del món, segons la metodologia que estableix el Reglament 
(CE) del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i 
Regionals SEC-2010. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de 
diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE. 
Descripció general (principals variables): Totes les que figuren en el programa de transmissió 
(annex B) del Reglament SEC-2010: comptes corrents i d'acumulació. Sectors institucionals, 
economia nacional i resta del món.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
856,05 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7454 Comptes de les administracions públiques. 

Fins: Elaboració dels comptes econòmics de les administracions públiques. Mitjançant elaboració 
de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: MHAP.  
Descripció general (principals variables): Les rúbriques que integren els comptes econòmics de 
la comptabilitat nacional de les administracions públiques.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
3.017,64 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7455 Comptes trimestrals de les administracions públiques. 

Fins: Elaboració dels comptes econòmics trimestrals de les administracions públiques. Mitjançant 
elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: MHAP.  
Descripció general (principals variables): Les rúbriques que integren els comptes econòmics de 
la comptabilitat nacional de les administracions públiques.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
942,00 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7456 Comptes de les empreses públiques. 

Fins: Elaboració dels comptes econòmics i financers de les empreses públiques financeres i no 
financeres. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: MHAP.  
Descripció general (principals variables): Les rúbriques que integren els comptes econòmics i 
financers de la comptabilitat nacional de les empreses públiques. Empreses públiques productives i 
financeres.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
801,76 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  
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7457 Comptabilitat regional d'Espanya. Base 2010. 

Fins: Elaboració del sistema de comptes regionals d'Espanya segons la metodologia que estableix 
el Reglament (CE) del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Sistema Europeu de Comptes 
Nacionals i Regionals SEC-2010. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats 
procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Les que figuren en el programa de transmissió (annex 
B) del SEC-2010: agregats regionals de les activitats de producció (valor afegit brut, remuneració 
dels assalariats, ocupació, formació bruta de capital); Producte interior brut regional; comptes 
regionals de renda de les llars. Branques d'activitat, sectors institucionals, NUTS II, NUTS III.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.198,95 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7458 Comptes de les administracions públiques territorials. 

Fins: Elaboració dels comptes econòmics de les administracions públiques territorials, amb la 
presentació de la informació desagregada per comunitat autònoma. Mitjançant elaboració de 
síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: MHAP.  
Descripció general (principals variables): Les rúbriques que integren els comptes econòmics de 
la comptabilitat nacional de les administracions públiques territorials.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
553,08 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7459 Comptes econòmics de l'agricultura. 

Fins: Obtenció de les macromagnituds utilitzades com a indicadors dels resultats econòmics 
regionals i nacionals anuals de l'activitat agrària. Compliment de "l'acord de cavallers" establert per 
escrit amb la Unió Europea. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents 
de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: MAAA.  
Descripció general (principals variables): Valoració de les macromagnituds més importants i els 
seus desagregats, fonamentalment: producció agrícola, producció ramadera, serveis agraris, 
activitats secundàries no agràries no separables de l'activitat agrària, consums intermedis, renda 
agrària, etc. (metodologia SEC-95). Regions i grups de productes: agrícoles, ramaders, serveis, 
consums intermedis, etc.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
890,55 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  
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7460 Comptes econòmics nacionals de la silvicultura. 

Fins: Establiment de macromagnituds utilitzades com a indicadors de resultats econòmics 
nacionals anuals de l'activitat silvícola. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats 
procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Valoració de macromagnituds (metodologia SEC - 95). 
Grups de productes i consums intermedis.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
84,00 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7461 Comptes mediambientals: compte de béns i serveis ambientals. 

Fins: Presentar, de manera compatible amb el sistema de comptes nacionals, la informació sobre 
les activitats de producció de l'economia nacional que generen productes ambientals. Mitjançant 
elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Producció, exportacions, valor afegit brut i ocupació de 
les activitats de mercat. Activitats econòmiques NACE Rev. 2 (nivell d'agregació A*21, segons 
indica el SEC), activitats de protecció ambiental (CEPA) i activitats de gestió de recursos (CReMA).  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
88,80 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7462 Comptes mediambientals: compte de despesa en protecció mediambiental. 

Fins: Presentar els fluxos monetaris lligats a la protecció del medi ambient, de manera compatible 
amb el sistema de comptes nacionals, reflectint els recursos econòmics que les unitats residents 
dediquen a la protecció ambiental i que permeten obtenir la despesa nacional agregada en 
protecció ambiental. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de 
diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Producció, consum intermedi per productors 
especialitzats, importacions i exportacions, impost sobre el valor afegit (IVA) i altres impostos menys 
subvencions sobre els productes, la formació bruta de capital fix i les adquisicions menys les 
cessions d'actius no financers no produïts, consum final, transferències. Sectors del Sistema 
Europeu de Comptes (SEC), activitats de protecció ambiental (CEPA), activitats econòmiques 
NACE Rev. 2 per a la producció auxiliar (seccions B, C, D i divisió 36).  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
88,80 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7463 Comptes mediambientals: compte d'impostos ambientals. 

Fins: Presentar de manera sistemàtica i comparable els impostos ambientals desagregats per 
branques d'activitat i sector llars com a consumidors finals, en el marc dels comptes nacionals. 
Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Impostos ambientals. Branques d'activitat econòmica, 
sector llars com a consumidors finals.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
71,77 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7464 Comptes mediambientals: compte d'emissions a l'atmosfera. 

Fins: Presentar de manera sistemàtica i comparable els fluxos de substàncies contaminants 
emesos a l'atmosfera generats pel sistema econòmic, classificats per sectors econòmics, en el marc 
dels comptes nacionals. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de 
diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE, MAAA.  
Descripció general (principals variables): Emissions contaminants a l'atmosfera. Branques 
d'activitat econòmica, sector llars com a consumidors finals.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
48,48 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7465 Comptes mediambientals: compte de fluxos de materials. 

Fins: Presentar de manera sistemàtica i comparable els fluxos de materials en quantitats físiques 
de l'economia nacional tant al medi natural com a la resta del món, en el marc dels comptes 
nacionals. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE, MIET. 
Descripció general (principals variables): Fluxos d'entrades, sortides i variacions de l'estoc de 
materials. Producció, importació i exportació.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
119,15 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7466 Comptes mediambientals: compte de fluxos físics de l'energia. 

Fins: Presentar de manera sistemàtica i comparable els fluxos físics de l'energia expressats en 
terajoules en relació amb les activitats econòmiques de producció, consum i acumulació, en el marc 
dels comptes nacionals. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de 
diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE, MIET. 
Descripció general (principals variables): Recursos energètics naturals, productes energètics i 
residus energètics. Branques d'activitat econòmica, sector llars com a consumidors finals.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
88,80 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7467 Comptes mediambientals: altres comptes mediambientals. 

Fins: Elaborar els comptes satèl·lits del medi ambient en el marc dels comptes nacionals en els 
àmbits següents: aigua, energia, ecoindústria, boscos, recursos naturals, residus o altres que siguin 
objecte de requeriments futurs per usuaris nacionals o internacionals. Mitjançant elaboració de 
síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE. 
Descripció general (principals variables): Pròpies del sector.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
88,80 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7468 Compte satèl·lit del turisme d'Espanya. Base 2010. 

Fins: Obtenir una representació sistemàtica, comparable i completa de l'activitat turística adaptada, 
en la mesura que es pugui, als conceptes, les definicions i les classificacions que figuren en el 
manual d'elaboració del Compte satèl·lit del turisme (CST) elaborat per l'Organització Mundial del 
Turisme. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Totes les variables relacionades amb la generació i 
distribució del valor afegit turístic, ocupació, formació bruta de capital fix i despesa turística. Les que 
figuren a les taules incloses al manual de CST esmentat més totes aquelles la presentació de les 
quals es consideri oportuna per a la descripció del fenomen turístic a Espanya.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
271,79 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7469 Compte satèl·lit de la cultura. 

Fins: Elaborar els comptes satèl·lit de la cultura en el marc dels comptes nacionals. Mitjançant 
elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: MECD, INE, AEAT.  
Descripció general (principals variables): Principals magnituds macroeconòmiques relacionades 
amb el sector.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
279,84 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  
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7470 Comptes satèl·lits de la despesa sanitària pública. 

Fins: Obtenció de la xifra agregada de despesa pública en sanitat; classificació per agregats de 
comptabilitat nacional, classificació econòmica, funcional i per sector de despesa; territorialització 
de la despesa pública en sanitat; i aproximació metodològica als comptes de salut de l'OCDE. 
Organismes que hi intervenen: MSSI, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes, MUFACE, MUGEJU, ISFAS, Institut Nacional de la Seguretat 
Social, MDEF, MINT.  
Descripció general (principals variables): Econòmiques: remuneració del personal, consum 
intermedi, concerts, transferències corrents, despesa de capital. Funcionals: serveis hospitalaris i 
especialitzats, serveis d'atenció primària, serveis de salut pública, serveis col·lectius de salut, 
farmàcia, trasllat, pròtesis. Comptabilitat nacional: consum col·lectiu, consum individual, producció 
de no-mercat, producció de mercat. Serveis subministrats, agents executors de la despesa.  
Col·lectiu: Agents o centres gestors que porten a terme operacions de despesa o finançament de 
les activitats sanitàries públiques. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
496,76 milers d'euros previstos en el pressupost del MSSI.  

 
 
7471 Comptes financers de l'economia espanyola. Sistema SEC/2010. 

Fins: Mesurament del finançament de les diferents agrupacions institucionals de la comptabilitat 
nacional. Els comptes financers de l'economia espanyola constitueixen el bloc financer de la 
comptabilitat nacional d'Espanya. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats 
procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: BANESP.  
Descripció general (principals variables): Balanços i operacions dels diferents instruments 
financers que recull el SEC 2010. Comptes (balanços financers i comptes d'operacions financeres) i 
les agrupacions institucionals de la comptabilitat nacional, segons el SEC 2010.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
No aplicable perquè no es finança amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat.  

 
 
7472 Inversió espanyola directa a l'exterior (posició). 

Fins: Valoració de l'estoc d'inversió espanyola a l'exterior: volum, destinació i distribució sectorial. 
Organismes que hi intervenen: MECC.  
Descripció general (principals variables): Fons propis, finançament a empreses, posició, xifra de 
negocis, resultats, ocupació. País de destinació, sector.  
Col·lectiu: Persones físiques o jurídiques residents que inverteixin en empreses estrangeres. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.039,64 milers d'euros previstos en el pressupost del MECC.  

 
 
7473 Inversió espanyola directa a l'exterior (fluxos). 

Fins: Informació sobre entrades/sortides d'inversió espanyola directa cap a l'exterior. 
Organismes que hi intervenen: MECC.  
Descripció general (principals variables): Fluxos d'inversió/desinversió espanyola a l'exterior 
limitats a qualsevol forma de participació espanyola en el capital d'empreses estrangeres, tipus 
d'operació. País de destinació, immediat i final, sector, tipus d'operació, mes.  
Col·lectiu: Persones físiques o jurídiques residents que inverteixin en empreses estrangeres. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.039,64 milers d'euros previstos en el pressupost del MECC.  
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7474 Inversió estrangera directa a Espanya (posició). 

Fins: Valoració d'estoc d'inversió estrangera a Espanya: volum, distribució per país d'origen i 
distribució sectorial. 
Organismes que hi intervenen: MECC.  
Descripció general (principals variables): Fons propis, posició global, finançament exterior, 
immobilitzat material i ocupació en empreses amb participació de capital estranger. País inversor, 
immediat i últim, i sector d'activitat.  
Col·lectiu: Empreses espanyoles amb participació estrangera. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.039,64 milers d'euros previstos en el pressupost del MECC.  

 
 
7475 Inversió estrangera directa a Espanya (fluxos). 

Fins: Informació sobre entrades/sortides d'inversió estrangera directa a Espanya. 
Organismes que hi intervenen: MECC.  
Descripció general (principals variables): Fluxos d'inversió/desinversió estrangera limitats a 
qualsevol forma de participació en el capital de les empreses espanyoles, tipus d'operació. País 
inversor, immediat i últim, sector d'activitat, classe d'operació, mes.  
Col·lectiu: Persones físiques o jurídiques no residents que inverteixin en empreses espanyoles. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.039,64 milers d'euros previstos en el pressupost del MECC.  

 
 
7476 Balança de pagaments, comerç internacional de serveis i inversions 
estrangeres directes, posició d'inversió internacional, deute extern i reserves 
internacionals i liquiditat en moneda estrangera. 

Fins: Mesurament dels intercanvis de béns, serveis, rendes i transferències entre l'economia 
nacional i la resta del món i de les operacions financeres que s'originen en el procés. Mesurament 
dels estocs d'actius i passius financers davant de la resta del món. 
Organismes que hi intervenen: BANESP. 
Descripció general (principals variables): Operacions amb la resta del món de béns, serveis, 
renda, transferències corrents i de capital i d'actius no financers no produïts. Balanços financers i 
operacions amb la resta del món dels diferents instruments i categories funcionals recollits en el 
Manual de Balança de Pagaments del FMI. Classificació per rúbriques, categories funcionals, 
instruments i sectors segons el Manual de Balança de Pagaments del FMI. Distribució geogràfica. 
Classificació per CNAE de la inversió directa.  
Col·lectiu: Agrupacions de les unitats institucionals que fan operacions econòmiques amb la resta 
del món. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
No aplicable perquè no es finança amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat.  
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7477 Deute públic segons el protocol de dèficit excessiu. 

Fins: Elaboració del deute de cadascun dels subsectors que componen les administracions 
públiques en el marc del PDE, Reglament (CE) núm. 3605/93, de 22 de novembre de 1993, 
modificat pel Reglament (CE) núm. 475/2000, de 28 de febrer, i pel Reglament núm. 351/2002, de 
25 de febrer. 
Organismes que hi intervenen: BANESP.  
Descripció general (principals variables): Deute de les administracions públiques, i els 
instruments en què aquesta es materialitza, és a dir: efectiu i dipòsits, valors diferents d'accions (a 
curt i a llarg termini), préstecs (a curt i a llarg termini); passius en poder d'altres administracions 
públiques i deute de les empreses públiques materialitzada en els instruments anteriorment 
esmentats. Per subsectors de les administracions públiques: Administració central, comunitats 
autònomes, corporacions locals i Seguretat Social. El deute de les comunitats autònomes es detalla 
per comunitats i el de les corporacions locals es detalla per als ajuntaments amb més de 500.000 
habitants, resta d'ajuntaments capitals de província, ajuntaments no capitals de província, 
diputacions de règim comú, diputacions forals del País Basc i consells i cabildos insulars. El deute 
de les empreses públiques es presenta detallat per subsectors de les administracions públiques 
propietàries.  
Col·lectiu: Unitats que componen el sector administracions públiques i el conjunt de les empreses 
públiques. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
No aplicable perquè no es finança amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat.  

 
 
 
Sector o tema: Administracions públiques i associacions 

 
 
7501 Registre central de personal. Butlletí estadístic del personal al servei de les 
administracions públiques. 

Fins: Coneixement amb detall dels recursos humans dels quals disposen les administracions 
públiques. 
Organismes que hi intervenen: MHAP, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d'autonomia, INGESA (MSSI), Institut 
Social de la Marina (MESS), D. G. de la Policia i D. G. de la Guàrdia Civil (MINT), D. G. de Personal 
(MDEF), CGPJ, D. G. de Relacions amb l'Administració de Justícia (MJUS), Tresoreria General de 
la Seguretat Social (MESS).  
Descripció general (principals variables): Personal en situació de servei actiu, exclosos els alts 
càrrecs. Classe d'administració, distribució territorial, ministeri, serveis centrals i perifèrics, 
organismes autònoms, classe de personal, grup, sexe, edat.  
Col·lectiu: Persones inscrites en el Registre central de personal i altre personal al servei de les 
administracions públiques. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
545,68 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  
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7502 Estadística del personal del Ministeri de Defensa. 

Fins: Coneixement de les característiques sociodemogràfiques i professionals del personal militar 
de carrera de les Forces Armades i de la Guàrdia Civil i del personal civil funcionari i laboral i del 
personal estatutari al servei de l'Administració Militar, i del personal militar de complement, militar de 
tropa i marineria i reservista. 
Organismes que hi intervenen: MDEF.  
Descripció general (principals variables): individus, situacions, fluxos externs. Grups, categories, 
edats, sexe.  
Col·lectiu: Individus. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
582,52 milers d'euros previstos en el pressupost del MDEF.  

 
 
7503 Estadística de retribucions del sector públic estatal. 

Fins: Presentar informació sobre les retribucions del personal al servei del sector públic estatal. 
Organismes que hi intervenen: MHAP.  
Descripció general (principals variables): Massa salarial dels efectius del sector públic estatal. 
Col·lectius d'empleats públics, classe de personal, conceptes retributius (sou, triennis, 
complements, etc.).  
Col·lectiu: Centres gestors. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
362,76 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7504 Estadística de liquidació dels pressupostos de l’Estat i dels seus organismes 
públics, empreses i fundacions. 

Fins: Presentació de la liquidació dels pressupostos d'ingressos i despeses de l'Estat i dels seus 
organismes públics, així com dels pressupostos d'explotació i capital de les entitats del sector públic 
administratiu, empresarial i fundacional. 
Organismes que hi intervenen: MHAP.  
Descripció general (principals variables): Dèficit de caixa no financer, ingressos, pagaments, 
crèdits, previsions d'ingressos, obligacions reconegudes i drets reconeguts, compte de pèrdues i 
guanys i estats de fluxos d'efectiu. Classificació econòmica, orgànica i per programes.  
Col·lectiu: Seccions pressupostàries, organismes públics, consorcis, fons públics, empreses i 
fundacions. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
33,32 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7505 Distribució territorial de la inversió del sector públic estatal. 

Fins: Subministrar semestralment informació regionalitzada sobre el grau d'execució de la inversió 
real de totes les entitats integrants del sector públic estatal (Administració General de l'Estat, 
organismes autònoms, agències estatals i altres organismes públics, òrgans del sector públic 
administratiu amb pressupost estimatiu i entitats integrants dels sectors públics empresarial i 
fundacional). 
Organismes que hi intervenen: MHAP.  
Descripció general (principals variables): Crèdit inicial i obligacions reconegudes. Classificació 
orgànica.  
Col·lectiu: Seccions pressupostàries i organismes autònoms. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
72,56 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  
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7506 Informe sobre compliment de terminis legals de pagament. 

Fins: Informar sobre el compliment dels terminis legals previstos per al pagament de les obligacions 
de l'Administració General de l'Estat. 
Organismes que hi intervenen: MHAP.  
Descripció general (principals variables): Pagaments efectuats com a contraprestació en les 
operacions comercials (operacions amb càrrec al capítol 2 i 6 del pressupost de despeses). Període 
mitjà de pagament, operacions pendents de pagament i operacions en què s'ha excedit el període 
legal de pagament.  
Col·lectiu: Seccions pressupostàries. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
85,76 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7507 Sistema de comptes públics territorialitzats. 

Fins: Oferir una radiografia detallada de la distribució regional dels fluxos de despeses i ingressos 
públics que permeti fer comparacions homogènies entre regions en termes d'agregats 
pressupostaris molt diversos. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents 
de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: MHAP.  
Descripció general (principals variables): Els conceptes i els programes pressupostaris 
d'ingressos i despeses públics liquidats.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.016,12 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7508 Pressupostos de les comunitats autònomes. 

Fins: Presentació, de manera homogènia, de les xifres d'ingressos i despeses pressupostaris de les 
comunitats autònomes. 
Organismes que hi intervenen: MHAP.  
Descripció general (principals variables): Ingressos i despeses, consolidats i sense consolidar. 
Classificació econòmica d'ingressos i despeses, classificació funcional de la despesa.  
Col·lectiu: Comunitats autònomes i ciutats amb estatut d'autonomia. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
646,88 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7509 Execució pressupostària mensual de les comunitats autònomes. 

Fins: Presentació, de manera homogènia, de les xifres d'ingressos i despeses corresponents a les 
diferents fases de l'execució pressupostària mensual de les comunitats autònomes. 
Organismes que hi intervenen: MHAP.  
Descripció general (principals variables): Ingressos i despeses consolidats. Classificació 
econòmica d'ingressos i despeses.  
Col·lectiu: Comunitats autònomes. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.309,00 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  
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7510 Liquidació de pressupostos de les comunitats autònomes. 

Fins: Presentació, de manera homogènia, de les xifres d'ingressos i despeses corresponents a la 
liquidació de pressupostos de les comunitats autònomes en les seves diferents fases d'execució 
pressupostària. 
Organismes que hi intervenen: MHAP.  
Descripció general (principals variables): Ingressos i despeses consolidats i sense consolidar de 
la liquidació de pressupostos, per fases. Classificació econòmica d'ingressos i despeses i 
classificació funcional de la despesa.  
Col·lectiu: Comunitats autònomes i ciutats amb estatut d'autonomia. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
728,32 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7511 Hisendes autonòmiques en xifres. 

Fins: Oferir informació relativa a les hisendes de les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i 
Melilla, en els aspectes pressupostaris, i de recursos financers de què disposen. 
Organismes que hi intervenen: MHAP.  
Descripció general (principals variables): Recursos de les comunitats autònomes i ciutats amb 
estatut d'autonomia, informació detallada sobre els pressupostos generals de les comunitats 
autònomes i de les ciutats amb estatut d'autonomia, oferint tant la seva anàlisi econòmica com la 
seva classificació funcional.  
Col·lectiu: Comunitats autònomes i ciutats amb estatut d'autonomia. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
260,44 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7512 Índexs de repartiment regional de l'IVA i els impostos especials sobre la 
cervesa, sobre l'alcohol i les begudes derivades i sobre productes intermedis. 

Fins: Elaboració d'índexs per al repartiment regional de l'impost sobre el valor afegit i dels impostos 
especials sobre la cervesa, sobre l'alcohol i les begudes derivades en el marc de la Llei 22/2009, de 
18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de 
règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb 
resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE, AEAT, IGAE.  
Descripció general (principals variables): Índexs per al repartiment regional de l'impost sobre el 
valor afegit i impostos especials sobre la cervesa, sobre l'alcohol i les begudes derivades i sobre 
productes intermedis.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
395,96 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7513 Indicadors sobre despesa farmacèutica i sanitària de les comunitats 
autònomes. 

Fins: Presentació, de manera homogènia, de les dades mensuals de les comunitats autònomes en 
matèria de despesa farmacèutica i sanitat i inversions reals en l'àmbit sanitari. 
Organismes que hi intervenen: MHAP, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Despesa farmacèutica, tant hospitalària com 
extrahospitalària, en productes sanitaris, en inversions reals i altres partides significatives en l'àmbit 
sanitari.  
Col·lectiu: Comunitats autònomes. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
299,04 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7514 Informe sobre terminis de pagament a proveïdors i deute comercial de les 
comunitats autònomes. 

Fins: Presentació, de manera homogènia, de les dades mensuals en matèria de morositat i deute 
comercial i no financer de les comunitats autònomes. 
Organismes que hi intervenen: MHAP, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Períodes mitjans de pagament expressats en dies, 
imports de deute comercial i no financer. Operacions pagades, operacions pendents de pagament, 
períodes mitjans de pagament expressats en dies, PIB, imports de deute comercial i no financer. 
Per a determinades variables es classifica el seu caràcter sanitari i no sanitari.  
Col·lectiu: Comunitats autònomes. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
846,36 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7515 Pressupostos de les entitats locals. 

Fins: Obtenció de les xifres d'ingressos i despeses pressupostats per les entitats locals. 
Organismes que hi intervenen: MHAP.  
Descripció general (principals variables): Pressupostos d'ingressos i despeses consolidats. 
Classificació econòmica d'ingressos i despeses, classificació funcional de la despesa.  
Col·lectiu: Entitats locals. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
2.272,14 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7516 Liquidació de pressupostos de les entitats locals. 

Fins: Obtenció de la liquidació del pressupost de les entitats locals. 
Organismes que hi intervenen: MHAP.  
Descripció general (principals variables): Previsió definitiva, drets i obligacions liquidats, 
ingressos i pagaments liquidats. Classificació econòmica d'ingressos i despeses, classificació 
funcional de la despesa.  
Col·lectiu: Entitats locals. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
3.180,19 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  
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7517 Explotació estadística del Registre de contractes del sector públic. 

Fins: Coneixement dels contractes subscrits per les administracions públiques i altres entitats del 
sector públic subjectes al text refós de la Llei de contractes del sector públic i elaboració de la 
informació requerida per la Unió Europea i l'Organització Mundial del Comerç. 
Organismes que hi intervenen: MHAP.  
Descripció general (principals variables): Tipus de contracte, administració contractant, 
procediment d'adjudicació, import de l'adjudicació. Òrgan que adjudica el contracte. 
Col·lectiu: Tots els òrgans de contractació i entitats incloses en l'àmbit d'aplicació del text refós de 
la Llei de contractes del sector públic han de comunicar les adjudicacions, modificacions i 
resolucions dels seus contractes al Registre de contractes del sector públic. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
805,04 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7518 Imposició local. Tipus de gravamen, índexs i coeficients. 

Fins: Obtenció d'informació censal dels principals paràmetres determinants de la pressió fiscal 
municipal i provincial. 
Organismes que hi intervenen: MHAP.  
Descripció general (principals variables): impost sobre béns immobles, tipus d'urbana i rústica; 
impost sobre activitats econòmiques, coeficient d'increment i índexs de situació mínim i màxim; 
impost sobre vehicles de tracció mecànica, coeficient d'increment; impost sobre l'increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana, percentatges i tipus; impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres, tipus impositiu; recàrrec provincial de l'IAE, percentatge de recàrrec. Tram de mida de 
municipi.  
Col·lectiu: Ajuntaments, diputacions provincials, consells i cabildos insulars. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
770,43 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7519 Cadastre immobiliari. 

Fins: Publicació de les principals característiques dels immobles que formen part de la base de 
dades cadastrals, distingint entre béns urbans, rústics i de característiques especials; així com de 
l'estructura de la seva titularitat. 
Organismes que hi intervenen: MHAP, hisendes forals del País Basc i Navarra.  
Descripció general (principals variables): Per a béns urbans: any del procediment de valoració 
col·lectiva de caràcter general (PVCCG), parcel·les, superfície, béns immobles, valor cadastral total, 
valor cadastral del sòl, valor cadastral de la construcció, valor cadastral i béns immobles per usos. 
Per a béns rústics: data de renovació, superfície, parcel·les, subparcel·les, valor cadastral, tipus de 
cultius. Per a béns de característiques especials: nombre de béns, valor cadastral. Per a titulars: 
nombre de titulars segons el tipus de bé. Per a informació per districtes (anuari): núm. d'immobles 
urbans per usos; superfície mitjana i valor cadastral mitjà. Per a béns urbans i per a béns rústics: 
intervals de població. Per a béns de característiques especials: grup.  
Col·lectiu: Immobles. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
132,40 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  
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7520 Impost sobre béns immobles. 

Fins: Obtenció de les principals variables tributàries corresponents a l'impost sobre béns immobles, 
així com de la pressió fiscal que es deriva de l'impost esmentat. 
Organismes que hi intervenen: MHAP, ajuntaments, diputacions provincials, hisendes forals del 
País Basc i Navarra.  
Descripció general (principals variables): Rebuts, base imposable, base liquidable, quota 
íntegra, quota líquida, pressió fiscal, any PVCCG/renovació, intervals de població.  
Col·lectiu: Béns immobles. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
88,24 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7521 Ordenances fiscals de l'impost sobre béns immobles. 

Fins: Publicació dels principals aspectes de les ordenances fiscals de l'impost sobre béns 
immobles, aprovades pels ajuntaments. 
Organismes que hi intervenen: MHAP, ajuntaments i diputacions provincials.  
Descripció general (principals variables): Tipus de gravamen (urbana: general i tipus 
diferenciats; rústica, i característiques especials), entitats gestores i recaptadores, recàrrecs, 
exempcions i bonificacions. Intervals de població.  
Col·lectiu: Municipis. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
88,24 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7522 Estadística dels declarants de l'IRPF. 

Fins: Obtenció dels principals resultats estadístics de la declaració anual de l'impost sobre la renda 
de les persones físiques. 
Organismes que hi intervenen: MHAP (AEAT).  
Descripció general (principals variables): La pràctica totalitat de les partides que apareixen en la 
declaració anual de l'IRPF. Trams de rendiments, tipus de declaració, sexe.  
Col·lectiu: Persones físiques que fan declaració d'IRPF. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
195,36 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7523 Estadística dels declarants amb discapacitat de l'impost sobre la renda de les 
persones físiques. 

Fins: Descriure les dades que consten en algunes fonts fiscals i les característiques personals i 
familiars del conjunt de persones integrades en les declaracions en què, o bé el titular, o bé alguna 
de les persones que en depenen (ascendent o descendent) tenen alguna discapacitat reconeguda.  
Organismes que hi intervenen: MHAP (AEAT).  
Descripció general (principals variables): Nombre, import i mitjana de la pràctica totalitat de les 
partides que apareixen en la declaració anual de l'IRPF referides a les declaracions en què un dels 
components de la família genera dret a l'aplicació de mínim per discapacitat. Categoria de la 
declaració (per situacions de discapacitat), característiques demogràfiques principals de la persona 
amb discapacitat (sexe, edat, tipus de dependència).  
Col·lectiu: Subpoblació de declarants d'IRPF formada per les declaracions en què un dels 
components de la família genera dret a l'aplicació de mínim per discapacitat (declarant, cònjuge en 
declaracions conjuntes, descendents i ascendents). 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
341,62 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  
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7524 Estadística dels declarants de l'IRPF per municipis. 

Fins: Descriure els nivells de renda en l'àmbit municipal i oferir una perspectiva integral de la renda 
personal bruta i renda disponible dels declarants d'IRPF. 
Organismes que hi intervenen: MHAP (AEAT), INE.  
Descripció general (principals variables): Renda bruta i renda disponible, dades econòmiques i 
tributàries de l'impost, situació familiar, índex declaratiu, posicionament dels municipis de més de 
1.000 habitants per renda bruta mitjana. Mida de població, municipis de més de 1.000 habitants.  
Col·lectiu: Persones físiques que fan declaració d'IRPF. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
341,62 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7525 Estadística dels declarants de l'impost sobre el patrimoni. 

Fins: Obtenció dels principals resultats estadístics de la declaració anual de l'impost sobre el 
patrimoni. 
Organismes que hi intervenen: MHAP (AEAT).  
Descripció general (principals variables): Declarants, import de les partides de la declaració 
anual sobre el patrimoni. Trams de base imposable de l'impost, sexe.  
Col·lectiu: Persones físiques que fan declaració de l'impost sobre el patrimoni. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
117,92 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7526 Estadística per partides de l'impost sobre societats. 

Fins: Obtenció dels principals resultats estadístics de la declaració anual de l'impost sobre 
societats. 
Organismes que hi intervenen: MHAP (AEAT).  
Descripció general (principals variables): Declarants, import de les partides de la declaració 
anual de l'impost sobre societats. Trams d'ingrés total declarat, condició jurídica, resultat econòmic.  
Col·lectiu: Empreses (societats) que fan declaració de l'impost sobre societats. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
184,36 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7527 Estadística per partides de l'IVA. 

Fins: Obtenció dels principals resultats estadístics de la declaració anual de l'impost sobre el valor 
afegit. 
Organismes que hi intervenen: MHAP (AEAT).  
Descripció general (principals variables): Declarants, import de les partides de la declaració 
anual de l'IVA. Trams de base imposable de l'impost, tipus impositiu.  
Col·lectiu: Empreses que fan declaració de l'IVA. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
193,44 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  
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7528 Recaptació tributària. 

Fins: Coneixement dels ingressos tributaris de l'Estat gestionats per les delegacions de l'Agència 
Estatal d'Administració Tributària (AEAT), així com la participació de les administracions públiques 
en els ingressos esmentats, i estudi de les relacions entre l'evolució dels impostos i l'evolució de la 
conjuntura econòmica. 
Organismes que hi intervenen: MHAP (AEAT).  
Descripció general (principals variables): Ingressos líquids, devolucions, bases imposables, 
impostos meritats i ingressos tributaris de les principals figures tributàries, amb les seves sèries 
temporals respectives. Classe d'impostos i taxes.  
Col·lectiu: Impostos i taxes. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
440,16 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7529 Estadística d'ajuda oficial al desenvolupament (AOD) d'Espanya. 

Fins: Mesurar amb caràcter anual tota l'ajuda oficial al desenvolupament d'Espanya, és a dir, l'ajuda 
que les administracions públiques dediquen a objectius d'ajuda al desenvolupament en països 
catalogats per l'OCDE com a receptors d'ajuda oficial en funció del seu nivell de desenvolupament. 
Organismes que hi intervenen: MAEC.  
Descripció general (principals variables): Recursos oficials destinats a contribucions a 
organismes internacionals i aportacions al pressupost comunitari i recursos destinats bilateralment a 
programes i projectes d'ajuda oficial al desenvolupament. Sectors, països i regions geogràfiques, 
centres finançadors, durada del projecte.  
Col·lectiu: Organismes públics finançadors. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.920,04 milers d'euros previstos en el pressupost del MAEC.  

 
 
7530 Estadística d'associacions. 

Fins: Coneixement del moviment associatiu a Espanya d'àmbit nacional i de les associacions 
declarades d'utilitat pública. 
Organismes que hi intervenen: MINT.  
Descripció general (principals variables): Inscripció o dissolució, declaració d'utilitat pública, 
integracions en organismes internacionals, finalitats socials.  
Col·lectiu: Associacions inscrites. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
15,04 milers d'euros previstos en el pressupost del MINT.  
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Sector o tema: Tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) 

 
 
7561 Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i les comunicacions i del 
comerç electrònic en les empreses. 

Fins: Obtenció de xifres i indicadors sobre la implantació i l'ús de les tecnologies de la informació i 
les comunicacions (TIC) en general, i sobre Internet i el comerç electrònic en particular. 
Organismes que hi intervenen: INE, Institut d'Estadística de Catalunya, MIET.  
Descripció general (principals variables): Indicadors sobre implantació i ús de TIC, compres i 
vendes per comerç electrònic, factors que dificulten l'accés a les TIC i al comerç electrònic. Volum 
de facturació, mida de les empreses segons trams d'assalariats, agrupacions de branques 
d'activitat. Per mostreig.  
Col·lectiu: Empreses. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
3.634,76 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7562 Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies d'informació i comunicació a 
les llars. 

Fins: Conèixer la penetració de les tecnologies d'informació i comunicació a les llars, el seu 
equipament en les tecnologies esmentades i l'ús que les persones fan de l'ordinador, l'Internet i el 
comerç electrònic. 
Organismes que hi intervenen: INE, Institut d'Estadística de Catalunya, MIET.  
Descripció general (principals variables): Equipament dels habitatges (telèfon, TV, ordinador, 
Internet), grau d'utilització de noves tecnologies (ordinador, Internet, comerç electrònic) de les 
persones. Mida de la llar, sexe, edat, nivell d'estudis, relació amb la situació laboral. Per mostreig.  
Col·lectiu: Habitatges familiars i persones que hi resideixin. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
8.021,89 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7563 Estadística sobre la societat de la informació i la comunicació en els centres 
educatius no universitaris. 

Fins: Conèixer la implantació i utilització en els centres docents de les tecnologies associades a la 
societat de la informació i satisfer les demandes nacionals i internacionals d'indicadors estadístics. 
Organismes que hi intervenen: MECD, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Equipament informàtic del centre, connexió a Internet i 
nivell de coneixement i d'ús de les noves tecnologies pel professorat. Tipus de centre, titularitat, 
ubicació geogràfica, mida del municipi, nivell d'ensenyament. Per enumeració completa. 
Col·lectiu: Centres docents públics i privats no universitaris. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
109,83 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  
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7564 Les tecnologies de la informació i les comunicacions en les administracions 
públiques. 

Fins: Coneixement de la infraestructura de mitjans tècnics i humans en l'àrea de tecnologies de la 
informació i les comunicacions administratives. Coneixement del grau d'implantació de 
l'Administració electrònica. 
Organismes que hi intervenen: MHAP, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes, INE.  
Descripció general (principals variables): Parc de sistemes instal·lat (unitats i valor), inversions 
en equips i logical, despeses informàtiques, llocs de treball informàtics, llocs web, serveis de 
tramitació electrònica. Organismes de l'Estat i de l'Administració General d'Estat, comunitats 
autònomes i estrats de municipis segons mida.  
Col·lectiu: Unitats administratives informàtiques. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
317,72 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7565 Estadística de pressupostos de tecnologies de la informació i les 
comunicacions a l'AGE. 

Fins: Estudi del pressupost destinat a tecnologies de la informació i les comunicacions per part dels 
ministeris, sobre la base dels pressupostos generals de l'Estat inicials. 
Organismes que hi intervenen: MHAP.  
Descripció general (principals variables): Pressupost de despeses, capítols 1, 2 i 6 (milers 
d'euros). Seccions pressupostàries, capítols i conceptes pressupostaris i funcions pressupostàries.  
Col·lectiu: Seccions pressupostàries. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
56,24 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7566 Indicadors del sector de tecnologies de la informació i les comunicacions 
(TIC). 

Fins: Obtenir informació sobre les branques i els productes generats pel sector TIC segons la 
metodologia proposada per l'OCDE. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats 
procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Xifra de negocis, valor de la producció, valor afegit, 
ocupats i altres variables especifiques del sector. Branca d'activitat, tipus de producte.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
11,01 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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Sector o tema: Hostaleria i turisme 

 
 
7591 Enquesta d'ocupació en allotjaments turístics. 

Fins: Obtenció d'indicadors conjunturals sobre l'ocupació en els establiments hotelers, càmpings, 
allotjaments de turisme rural, albergs i apartaments turístics. 
Organismes que hi intervenen: INE, òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes, o 
si no n'hi ha, conselleries/departaments amb competència en la matèria de turisme.  
Descripció general (principals variables): Viatgers, pernoctacions i estades mitjanes, per 
comunitat autònoma i país de residència, capacitat de l'allotjament, graus d'ocupació i personal 
empleat. Categoria de l'establiment i ubicació. Per mostreig.  
Col·lectiu: Establiments hotelers, càmpings, allotjaments de turisme rural, albergs, apartaments 
turístics. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
17.111,05 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7592 Enquesta de turisme de residents (ETR/FAMILITUR). 

Fins: Coneixement de la quantia i les característiques dels viatges fets per la població resident a 
Espanya. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Nombre de viatges, origen, destinació (Espanya i 
estranger), motiu principal del viatge, tipus d'allotjament, mitjà de transport i despesa efectuada, 
durada i temporalitat. Característiques sociodemogràfiques dels viatgers. Per mostreig.  
Col·lectiu: Població de 15 anys o més resident en habitatges familiars principals. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
9.789,69 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7593 Estadística de moviments turístics en fronteres (FRONTUR). 

Fins: Estimació del nombre de visitants estrangers entrats a Espanya per les diferents vies d'accés i 
aproximació al seu comportament turístic. 
Organismes que hi intervenen: INE, Institut d'Estadística de les Illes Balears, Institut Canari 
d'Estadística, Agència Valenciana de Turisme, Conselleria d'Economia de la Comunitat Valenciana, 
D. G. de Trànsit (MINT), AENA, Renfe i Ports de l'Estat (MFOM), AECFA (Associació Espanyola per 
a la Coordinació i Facilitació de Franges Horàries).  
Descripció general (principals variables): Turistes, excursionistes, país de residència, mitjà de 
transport utilitzat, formes d'organització, tipus d'allotjament, motiu i durada de l'estada. Destinació i 
altres variables associades al comportament turístic, característiques sociodemogràfiques dels 
visitants. Per mostreig. 
Col·lectiu: Entrades de visitants (turistes i excursionistes) per les fronteres espanyoles. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
6.092,07 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7594 Enquesta de despesa turística (EGATUR). 

Fins: Conèixer la despesa turística dels visitants estrangers a la seva sortida d'Espanya, així com 
altres variables del comportament turístic. 
Organismes que hi intervenen: INE, Institut d'Estadística de les Illes Balears, Agència Valenciana 
de Turisme, Conselleria d'Economia de la Comunitat Valenciana, Banc d'Espanya.  
Descripció general (principals variables): Despesa turística dels visitants no residents en els 
seus viatges a Espanya, satisfacció, activitats. Tipus d'entrada, nacionalitat, motiu del viatge, 
destinació turística, fidelitat, ús d'Internet, característiques sociodemogràfiques dels visitants. Per 
mostreig.  
Col·lectiu: Entrades de visitants (turistes i excursionistes) per les fronteres espanyoles. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
6.177,35 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7595 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 

Fins: Obtenir indicadors mensuals que proporcionin informació sobre els ingressos percebuts pels 
empresaris hotelers per la prestació del servei d'allotjament, tant per habitació ocupada com per 
habitació disponible. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de 
diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Ingressos obtinguts pel servei d'allotjament, per 
habitació ocupada i per habitació disponible (ADR i RevPAR, respectivament). Categoria.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
27,16 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
Sector o tema: Cultura, esport i oci 

 
 
7621 Estadística d'edició espanyola de llibres amb ISBN. 

Fins: Coneixement de l'evolució anual del mercat d'oferta de llibres espanyols, i l'anàlisi dels 
principals paràmetres de l'economia editorial. 
Organismes que hi intervenen: MECD.  
Descripció general (principals variables): Llibres i agents editors. Matèria, naturalesa jurídica de 
l'agent editor, idiomes espanyols, edicions, llengua traduïda, format. Per enumeració completa. 
Col·lectiu: Llibres amb International Standard Book Number (ISBN). 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
183,12 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  

 
 
7622 Estadística de producció editorial de llibres. 

Fins: Informació del nombre i les característiques de les publicacions no periòdiques impreses, 
editades i posades a disposició del públic. 
Organismes que hi intervenen: INE, MECD.  
Descripció general (principals variables): Tema, idioma de publicació i traducció, edició, nombre 
de pàgines, titularitat de l'editorial, província d'edició.  
Col·lectiu: Llibres i fullets. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
143,35 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7623 Estadística de biblioteques. 

Fins: Informació de l'equipament físic i humà de les diferents categories de biblioteques, 
mesurament de variacions, i avaluació del finançament de l'activitat esmentada. 
Organismes que hi intervenen: INE, òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes 
d'Aragó, Catalunya i Comunitat Foral de Navarra, MECD, MDEF, MINT.  
Descripció general (principals variables): Titularitat, forma d'accés, anys de funcionament, horari, 
superfície, equipament, fons, personal i despeses ordinàries. Tipus de biblioteca. Per enumeració 
completa.  
Col·lectiu: Biblioteques. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
173,45 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7624 Estadística de museus i col·leccions museogràfiques. 

Fins: Coneixement de la situació de les institucions museístiques i compliment dels requeriments 
internacionals. 
Organismes que hi intervenen: MECD, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats i ciutats autònomes, MDEF, patrimoni nacional.  
Descripció general (principals variables): Infraestructura, equipament, serveis, activitat, 
accessibilitat, personal, fons. Titularitat, tipologia del museu. Per enumeració completa.  
Col·lectiu: Museus i col·leccions. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
298,72 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  

 
 
7625 Estadística d'arxius. 

Fins: Coneixement de la situació real dels arxius estatals. 
Organismes que hi intervenen: MECD, MDEF.  
Descripció general (principals variables): Equipament, serveis, accessibilitat, personal, fons, 
característiques de l'edifici. Tipus.  
Col·lectiu: Arxius estatals gestionats pel departament. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
73,36 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  

 
 
7626 Estadística d'edició espanyola de música amb ISMN. 

Fins: Coneixement de la situació de la producció editorial de la música a través de l'International 
Standard Music Number (ISMN). 
Organismes que hi intervenen: MECD.  
Descripció general (principals variables): Obres i agents editors. Tipus d'edició, gènere musical, 
pàgines, mida, suport, preu, tirada, edició, llengua de publicació i de traducció.  
Col·lectiu: Partitures musicals amb ISMN. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
60,08 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  
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7627 Estadística de cinematografia: producció, exhibició, distribució i foment. 

Fins: Informació sobre les àrees de producció, exhibició, distribució i protecció cinematogràfica. 
Organismes que hi intervenen: MECD.  
Descripció general (principals variables): Producció i coproducció de pel·lícules, pel·lícules 
exhibides, espectadors i recaptació, ajudes rebudes, distribució, sales i explotació videogràfica. 
País, espectadors i recaptació segons es tracti de pel·lícules espanyoles o estrangeres, tipus de 
sala, tipus d'ajuda.  
Col·lectiu: Pel·lícules i empreses. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
200,32 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  

 
 
7628 Estadística d'esport federat. 

Fins: Coneixement de l'activitat esportiva federada. 
Organismes que hi intervenen: MECD, federacions esportives espanyoles.  
Descripció general (principals variables): Llicències, clubs, esportistes d'alt nivell, participació i 
resultats en competicions nacionals i internacionals. Sexe, federacions, modalitats esportives, tipus 
de competició.  
Col·lectiu: Federacions esportives espanyoles, federacions esportives territorials. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
59,68 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  

 
 
7629 Estadística del control del dopatge. 

Fins: Coneixement dels resultats del control antidopatge fet per laboratoris homologats. 
Organismes que hi intervenen: MECD (Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l'Esport). 
Descripció general (principals variables): Mostres fisiològiques, autoritzacions d'ús terapèutic. 
Modalitat esportiva, tipus de mostra, substàncies dopants, tipus de competició, procedència de la 
mostra, sexe.  
Col·lectiu: Esportistes. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
31,76 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  

 
 
7630 Enquesta d'hàbits i pràctiques culturals a Espanya. 

Fins: Conèixer i quantificar el comportament cultural de la població i l'equipament cultural de les 
famílies. 
Organismes que hi intervenen: MECD, INE.  
Descripció general (principals variables): Equipament, pràctiques culturals en els sectors de: 
cinema, teatre, òpera, concerts, biblioteques, arxius, museus, lectura, audició de música, TV, ràdio, 
vídeo, informàtica, cursos de formació complementària i altres. Consum de productes subjectes a 
dret de propietat intel·lectual. Variables sociodemogràfiques dels individus. Per mostreig.  
Col·lectiu: Individus de 15 anys en endavant. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.279,19 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  
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7631 Enquesta d'hàbits esportius a Espanya. 

Fins: Conèixer i quantificar el comportament de la població i l'equipament de les famílies en relació 
amb l'esport. 
Organismes que hi intervenen: MECD, INE.  
Descripció general (principals variables): Equipaments esportius, pràctiques esportives de la 
població i assistència a espectacles esportius. Variables demogràfiques de la població. Per 
mostreig.  
Col·lectiu: Individus de 15 anys en endavant. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
285,35 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  

 
 
7632 Estadística d'assumptes taurins. 

Fins: Difusió de dades relatives a assumptes taurins. 
Organismes que hi intervenen: MECD, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de les comunitats i ciutats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Professionals taurins, escoles taurines, ramaderies i 
festes celebrades, categoria de les places, caps de bestiar, localitats i dates.  
Col·lectiu: Professionals, escoles taurines, ramaderies, festes taurines. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
62,04 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  

 
 
7633 Estadística de finançament i despesa pública en cultura. 

Fins: Coneixement dels recursos econòmics del sector públic destinats a la cultura. 
Organismes que hi intervenen: MECD, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Finançament i despesa en cultura. Activitat cultural, 
classificació pressupostària, tipus d'administració.  
Col·lectiu: Administració General de l'Estat, Administració autonòmica, Administració local. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
135,16 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  

 
 
 
Sector o tema: Educació i formació 

 
 
7651 Estadística de biblioteques escolars. 

Fins: Coneixement de l'equipament de les biblioteques escolars no universitàries i de l'activitat duta 
a terme per aquestes. 
Organismes que hi intervenen: MECD, INE, conselleries/departaments amb competència en la 
matèria de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Fons, equipament, superfície, horari, préstecs 
domiciliaris, tipus d'usuaris, personal, despeses en adquisició de fons. Titularitat del centre, tipus de 
centre, ensenyaments, tipus de fons, categoria del personal, mida de centre, activitats d'utilització.  
Col·lectiu: Centres docents no universitaris. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
113,46 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  
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7652 Estadística de personal de les universitats. 

Fins: Coneixement i quantificació del personal docent i investigador, del personal d'administració i 
serveis i del personal investigador de les universitats públiques i privades en tots els seus centres 
propis i adscrits. 
Organismes que hi intervenen: MECD, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de les comunitats autònomes, universitats.  
Descripció general (principals variables): Personal docent i investigador, personal investigador i 
personal d'administració i serveis. Cos/categoria/grup, àrea de coneixement, sexe, edat, antiguitat, 
complements docents, complements de recerca i dedicació.  
Col·lectiu: Professorat universitari, personal d'administració i serveis i personal investigador de 
centres propis i adscrits d'universitats públiques i privades. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
253,66 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  

 
 
7653 Estadística de mobilitat del professorat d'ensenyaments no universitaris en 
centres públics. 

Fins: Coneixement dels fluxos de professorat, inter i intra comunitats autònomes, derivats dels 
concursos de trasllats de personal docent no universitari d'àmbit estatal i d'àmbit autonòmic. 
Organismes que hi intervenen: MECD, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Participants en el concurs de trasllats, places ofertes. 
Tipus de participació, territori on imparteix la docència, resultats del concurs, tipus de destinació.  
Col·lectiu: Participants en concursos de trasllats d'àmbit estatal i d'àmbit autonòmic per a personal 
funcionari dels cossos docents. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
31,53 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  

 
 
7654 Estadística de despesa pública en educació. 

Fins: Coneixement dels recursos econòmics del sector públic destinats a l'educació i satisfacció de 
requeriments internacionals. 
Organismes que hi intervenen: MECD, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes, INE.  
Descripció general (principals variables): Despesa en educació de tots els nivells 
d'ensenyament. Administració gestora, activitats d'educació, classificació pressupostària.  
Col·lectiu: Administració educativa, departaments ministerials, comunitats autònomes, 
administració local, universitats. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
184,40 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  

 
 
7655 Estadística de finançament i despeses de l'ensenyament privat. 

Fins: Obtenció d'indicadors físics i econòmics de la branca de l'ensenyament privat, a escala 
nacional i autonòmica. 
Organismes que hi intervenen: INE, Institut d'Estadística de Catalunya, Euskal Estatistika-
Erakundea/Institut Basc d'Estadística, MECD.  
Descripció general (principals variables): Despeses i finançament, cost dels diferents nivells 
d'ensenyament, serveis complementaris i serveis assistencials, estructura i activitat dels centres, 
personal i alumnes. Nivells d'ensenyament. Per enumeració completa.  
Col·lectiu: Centres d'ensenyament privat universitària i no universitària. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
214,40 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7656 Estadística de finançament i despesa de les universitats públiques 
espanyoles. 

Fins: Coneixement de la situació pressupostària i financera de les universitats públiques 
espanyoles. 
Organismes que hi intervenen: MECD, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de les comunitats autònomes, universitats.  
Descripció general (principals variables): Liquidació pressupostària de despeses i d'ingressos de 
les universitats públiques espanyoles: despeses de personal, de béns i serveis, financeres, etc., així 
com anàlisi del balanç i el compte de resultats de les universitats públiques.  
Col·lectiu: Universitats públiques espanyoles. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
152,62 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  

 
 
7657 Estadística de beques i ajudes a l'estudi. 

Fins: Coneixement dels recursos econòmics destinats a beques per les administracions educativa, i 
satisfacció de requeriments internacionals. 
Organismes que hi intervenen: MECD, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Beques, alumnes becaris, imports de les beques 
concedides. Nivells educatius i tipus de beca, sexe.  
Col·lectiu: Alumnes becaris. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
163,88 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  

 
 
7658 Enquesta de despesa de les llars en educació. 

Fins: Aprofundir i detallar, a partir de les dades obtingudes a l'enquesta de pressupostos familiars, 
les quanties i característiques de la despesa de les llars en educació. Respondre a requeriments 
internacionals. 
Organismes que hi intervenen: INE, MECD.  
Descripció general (principals variables): Desagregació de la despesa total en educació de les 
llars, tant de les despeses en béns i serveis adquirits en els centres educatius com dels procedents 
d'altres sectors (transport, allotjament, menjadors, arts gràfiques, etc.) ocasionades amb motiu de 
l'educació d'algun dels seus membres. Anàlisi detallada de la despesa en educació que permeti 
l'obtenció de resultats de la despesa total i despeses mitjanes (per llar i per estudiant) per nivell 
d'ensenyament, o tipus de bé o servei. Tipus de centre, nivell d'ensenyament, tipus de bé o servei. 
Per mostreig.  
Col·lectiu: Llars privades. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
457,78 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7659 Estadística d'universitats, centres i titulacions. 

Fins: Coneixement i quantificació de les estructures docents i investigadores universitàries: 
universitats, campus, centres, departaments, escoles de doctorat, instituts de recerca, hospitals 
adscrits, etc., així com les titulacions de grau, màster i doctorat que s'imparteixen, naturalesa 
d'impartició, nombre de places, nombre de preinscrits i d'admesos i matrícula de nou ingrés. Relació 
entre oferta i demanda en els estudis universitaris. 
Organismes que hi intervenen: MECD, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de les comunitats autònomes, universitats.  
Descripció general (principals variables): Centres universitaris, tipologia i naturalesa, titulacions 
de grau, màster i doctorat, oferta de places en universitats públiques, demanda de titulacions, 
admissió a la titulació, matrícula de nou ingrés, nota de tall.  
Col·lectiu: Universitats públiques i privades del sistema universitari espanyol. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
199,75 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  

 
 
7660 Estadística d'ensenyaments no universitaris (centres, matrícula, graduats i 
personal). 

Fins: Coneixement de la situació dels ensenyaments d'educació infantil, primària, secundària 
obligatòria, batxillerat, formació professional, educació especial, ensenyaments artístics, 
ensenyaments d'idiomes, ensenyaments esportius, educació d'adults, i altres ensenyaments que 
s'imparteixin en el marc del sistema educatiu no universitari, i satisfacció de requeriments 
internacionals. 
Organismes que hi intervenen: MECD, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Unitats, grups, alumnat matriculat, alumnat repetidor, 
alumnat de nou ingrés, alumnat que necessita recursos addicionals, alumnat estranger, graduats, 
personal, serveis complementaris. Titularitat del centre, ensenyaments, variables demogràfiques i 
curriculars de l'alumnat matriculat i graduat, categoria, dedicació i edat del personal, àrea geogràfica 
de procedència de l'alumnat estranger.  
Col·lectiu: Centres docents. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.789,83 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  

 
 
7661 Estadística de l'alumnat de formació professional. 

Fins: Coneixement del perfil, situació, trajectòria i resultats acadèmics dels alumnes de formació 
professional, i satisfacció de requeriments internacionals. 
Organismes que hi intervenen: MECD, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Grups, alumnat matriculat, alumnat de nou ingrés, 
alumnat estranger, graduats. Titularitat del centre, ensenyaments, família professional, variables 
demogràfiques i curriculars de l'alumnat graduat i àrea de procedència de l'alumnat estranger.  
Col·lectiu: Alumnat. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
388,73 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  
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7662 Estadística de formacions d'entrenadors esportius. 

Fins: Conèixer indicadors de la formació d'entrenadors esportius efectuats en l'àmbit exclusivament 
federatiu o amb la col·laboració de l'administració autonòmica competent en matèria d'esport de 
conformitat amb el que preveu el Reial decret 1363/2007. 
Organismes que hi intervenen: MECD, federacions esportives espanyoles, 
conselleries/departaments amb competència en matèria d'esports de les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Alumnes, diplomes. Tipus de cursos, federació, 
modalitat o especialitat esportiva, nivells, sexe.  
Col·lectiu: Cursos fets. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
22,24 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  

 
 
7663 Estadística de proves d'accés a la universitat. 

Fins: Coneixement i quantificació dels estudiants que fan les proves d'accés a la universitat cada 
any, tant en la fase general com en la fase específica, així com les notes que obtenen en 
cadascuna de les matèries matriculades. 
Organismes que hi intervenen: MECD, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de les comunitats autònomes, universitats.  
Descripció general (principals variables): Via d'accés, nota d'accés, nota obtinguda en les 
diferents fases del procés d'accés, nota de l'estudi que li dóna accés a la prova, etc. Sexe, edat, 
nacionalitat.  
Col·lectiu: Alumnat que participa en les proves. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
145,59 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  

 
 
7664 Estadística d'estudiants universitaris. 

Fins: Coneixement del perfil, situació i trajectòria dels alumnes matriculats i graduats de titulacions 
oficials de grau, màster i doctorat i satisfacció de requeriments internacionals. 
Organismes que hi intervenen: MECD, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de les comunitats autònomes, universitats.  
Descripció general (principals variables): Alumnat matriculat i graduat. Branca d'ensenyament, 
tipus d'estudis, durada dels estudis, tipologia dels plans, tipologia dels centres i variables 
demogràfiques i curriculars de l'alumnat.  
Col·lectiu: Estudiants matriculats i diplomats de les universitats espanyoles. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
504,59 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  

 
 
7665 Estadística d'acció educativa a l'exterior. 

Fins: Coneixement estadístic de l'acció educativa espanyola a l'exterior. 
Organismes que hi intervenen: MECD.  
Descripció general (principals variables): Centres, professorat, alumnat. País, etapes educatives, 
tipus de centre, tipus de programa, sexe.  
Col·lectiu: Centres docents, seccions espanyoles en centres estrangers, seccions bilingües, 
escoles europees, agrupacions i aules de llengua i cultura espanyola, assessories tècniques, 
centres de conveni, auxiliars de conversa i professors visitants. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
84,43 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  
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7666 Estadística dels programes educatius europeus. 

Fins: Coneixement dels aspectes essencials del programa europeu Erasmus+ de la Comissió 
Europea, en els àmbits de l'educació i la formació, gestionat des d'Espanya per fomentar la 
cooperació transnacional entre centres dels sectors de l'educació escolar, la formació professional, 
l'educació superior i l'educació de persones adultes, amb la finalitat de millorar la qualitat de 
l'educació i reforçar-ne la dimensió europea. 
Organismes que hi intervenen: MECD.  
Descripció general (principals variables): Projectes, participants i import. Tipus de programa, 
tipus d'acció, nivell educatiu, àrea temàtica del projecte, país de destinació-mobilitat, país d'origen-
mobilitat, sexe-participant.  
Col·lectiu: Projectes seleccionats i efectuats. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
131,21 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  

 
 
7667 Estadística de tesis doctorals. 

Fins: Coneixement i quantificació de les tesis doctorals que es llegeixen a les universitats públiques 
i privades a Espanya i caracterització dels doctors. 
Organismes que hi intervenen: MECD, universitats.  
Descripció general (principals variables): Tesis doctorals declarades aptes. Centre, branca 
d'ensenyament, titulació, àrea de coneixement, línies de recerca, sexe.  
Col·lectiu: Tesis doctorals declarades aptes. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
109,54 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  

 
 
7668 Programa d'avaluació internacional de competències d'adults (PIAAC 
Programme for the International Assessment of Adult Competences de l'OCDE). 

Fins: Identificar i mesurar diferències entre individus adults en relació amb competències i habilitats 
en alfabetització, càlcul i comprensió lectora. Relacionar aquestes competències i habilitats amb les 
exigències del lloc de treball. 
Organismes que hi intervenen: MECD, MESS, INE.  
Descripció general (principals variables): Grau de destresa en comprensió alfanumèrica, càlcul 
numèric i comprensió lectora. Edat, sexe, situació en l'activitat, nivell i camp d'estudis formals 
efectuats i/o en curs, nivell de formació assolit, formació duta a terme durant els dotze últims mesos, 
formació a la feina, estatus laboral, adquisició i pèrdua de coneixements, experiència requerida per 
al treball, utilització de coneixements a la feina, ingressos, ús de coneixements per escriure i llegir, 
coneixements numèrics, compromisos culturals i socials, estat de salut, país de naixement, 
nacionalitat, informació sobre els pares (país de naixement, nivell de formació, ocupació), etc. Per 
mostreig.  
Col·lectiu: Persones de 16 a 65 anys empadronades a Espanya. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
361,25 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  
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7669 Enquesta comunitària de formació professional contínua. 

Fins: Avaluar la magnitud i les característiques de la formació professional contínua finançada per 
les empreses, així com estudiar les empreses que no fan cap tipus de formació. 
Organismes que hi intervenen: MESS, Eurostat.  
Descripció general (principals variables): Empreses formadores i no formadores, participants en 
cursos, durada i costos de la formació, activitats formatives. Activitat econòmica, mida d'empresa. 
Per mostreig.  
Col·lectiu: Empreses de sectors no agraris amb cinc assalariats o més. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
13,57 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  

 

 
 
7670 Enquesta de formació professional per a l'ocupació en empreses. 

Fins: Avaluar la magnitud i les característiques de la formació professional per a l'ocupació 
finançada per les empreses, així com estudiar les empreses que no necessiten cap tipus de 
formació. 
Organismes que hi intervenen: MESS.  
Descripció general (principals variables): Empreses formadores i no formadores, participants en 
cursos, durada i costos de la formació, activitats formatives. Activitat econòmica, mida d'empresa. 
Per mostreig.  
Col·lectiu: Empreses. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
86,91 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  

 
 
7671 Estadística de formació per a l'ocupació. 

Fins: Obtenció i difusió de dades relatives a cursos i alumnes de formació professional per a 
l'ocupació. 
Organismes que hi intervenen: MESS, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Cursos impartits, alumnes assistents als cursos i 
alumnes que han obtingut avaluació positiva. Durada, nivell i lloc on s'imparteixen els cursos, sexe, 
edat i situació laboral dels alumnes.  
Col·lectiu: Cursos impartits de formació per a l'ocupació, alumnes. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
51,84 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  

 
 
7672 Enquesta sobre la participació de la població adulta en les activitats 
d'aprenentatge. 

Fins: Participació d'adults en l'educació i la formació. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Informació bàsica (demogràfica, perfil educatiu, 
situació al mercat laboral, ingressos); habilitats adquirides (TIC, idiomes); participació cultural i 
social. Per mostreig.  
Col·lectiu: Persones que resideixen en llars familiars (de 18 a 64 anys). 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
913,38 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7673 Enquesta de transició educativa formativa i inserció laboral. 

Fins: Estudiar els itineraris educatius formatius i la seva inserció laboral dels estudiants que 
finalitzen un nivell d'estudis. 
Organismes que hi intervenen: INE. 
Descripció general (principals variables): Totes les que relacionen i conformen l'estudi i el treball 
(centre d'estudi, ocupació, salari, desocupació, etc.) i opinions personals sobre l'itinerari (satisfacció, 
etc.). Sexe, edat, col·lectiu investigat, titularitat del centre. Per mostreig. 
Col·lectiu: Alumnes. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020:  
782,75 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7674 Enquesta d'inserció laboral de titulats universitaris. 

Fins: Obtenir informació per al col·lectiu que finalitza la universitat: dels itineraris educatius i 
laborals seguits, l'anàlisi de les característiques de les ocupacions trobades i la seva adequació a la 
formació rebuda així com l'estudi dels períodes de desocupació i inactivitat un cop han abandonat el 
sistema educatiu. 
Organismes que hi intervenen: INE, MECD, MESS.  
Descripció general (principals variables): Entorn demogràfic i universitari, educació i 
aprenentatge, procés d'incorporació al mercat laboral, distància entre empresa i empleat, mobilitat 
del titulat. Sexe, universitat, agrupacions de titulació, branca d'estudi, àmbit d'estudi.  
Col·lectiu: Titulats universitaris. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
781,71 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7675 Indicadors universitaris. 

Fins: Indicadors de síntesi que aporten informació sobre tots els àmbits universitaris, des de la 
caracterització dels estudiants universitaris, tant matriculats com diplomats, així com el seu 
recorregut curricular, el seu rendiment, èxit, abandonament, eficiència, etc., l'accés a la universitat, 
les ajudes que perceben des de l'AGE, les comunitats autònomes i les mateixes universitats, fins al 
personal al servei de les universitats (personal docent, personal investigador i personal 
d'administració), i la situació econòmica de les universitats. Mitjançant elaboració de síntesis i 
d'anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: MECD, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de les comunitats autònomes, universitats.  
Descripció general (principals variables): Indicadors de l'itinerari i el recorregut curricular dels 
estudiants universitaris, indicadors de rendiment i de mobilitat nacional i internacional, d'origen 
socioeconòmic; indicadors de proves d'accés a la universitat, de preinscripció i admissió 
universitària, d'accés i matrícula inicial; indicadors d'estructura universitària (campus, centres, 
departaments, instituts, etc.); indicadors de títols universitaris; indicadors d'oferta i demanda 
universitària; indicadors de personal docent i investigador, de personal investigador i de personal 
d'administració i serveis de les universitats; indicadors de situació pressupostària i financera 
universitària; indicadors dels estudiants que són beneficiaris de beques o ajudes d'alguna institució 
pública; indicadors d'internacionalització del sistema universitari.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
185,07 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  
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7676 Sistema estatal d'indicadors de l'educació. 

Fins: Definició i construcció d'un sistema d'indicadors que proporcioni informació sobre l'estat de 
l'educació en l'àmbit estatal, compatible amb els models internacionals, i que puguin aplicar les 
administracions educatives. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents 
de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: MECD, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Context, recursos, escolarització, processos i resultats 
educatius. Nivell d'ensenyament, sexe.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
392,31 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  

 
 
7677 Indicadors estadístics de l'educació. 

Fins: Obtenció d'indicadors a partir de les estadístiques de l'educació i d'altres estadístiques que 
proporcionen informació relacionada o relacionable amb l'educació, amb la finalitat d'oferir 
informació sintètica sobre múltiples aspectes de l'educació. Mitjançant elaboració de síntesis i 
d'anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: MECD, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes, INE.  
Descripció general (principals variables): Context de l'educació, recursos destinats a l'educació, 
escolarització en els ensenyaments del sistema educatiu i formatiu, aspectes específics de 
l'escolarització, la transició i els resultats en el sistema educatiu, els resultats a llarg termini de 
l'educació i les relacions de l'educació amb l'exterior. Sexe, titularitat del centre i altres variables 
pròpies del sector.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
185,43 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  

 
 
7678 Estadística internacional dels sistemes d'educació i formació – Qüestionari 
UNESCO/OCDE/Eurostat. 

Fins: Coneixement de l'activitat del sistema educatiu formatiu en els seus diferents nivells educatius 
i atendre les demandes internacionals d'aquesta informació. Mitjançant elaboració de síntesis i 
d'anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: MECD, INE, MESS.  
Descripció general (principals variables): Alumnat matriculat, alumnat de nou ingrés, alumnat 
graduat, alumnat que participa en mobilitat internacional, alumnat en aprenentatge de llengües 
estrangeres, unitats escolars, professorat i altre personal, finançament despesa educatiu, despesa 
educatiu. Nivells educatius, sexe, edat, dedicació (completa/parcial), llengua estrangera cursada, 
nivell d'administració finançadora, activitats d'educació, classificació pressupostària.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
288,51 milers d'euros previstos en el pressupost del MECD.  
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Sector o tema: Recerca científica i desenvolupament tecnològic 

 
 
7701 Estadística sobre activitats en R+D. 

Fins: Mesurament dels recursos humans i financers destinats a activitats en R+D en els sectors: 
empreses, Administració pública, institucions privades sense fins de lucre i ensenyament superior. 
Organismes que hi intervenen: INE, òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes i 
conselleries/departaments amb competència en la matèria de les comunitats autònomes, Secretaria 
d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació (MECC), CDTI, AEAT, MDEF. 
Descripció general (principals variables): Despeses en R+D, personal empleat en R+D, 
empreses que fan R+D. Camp o disciplina científica, objectiu socioeconòmic, branca d'activitat. Per 
enumeració completa.  
Col·lectiu: Empreses o organismes públics que porten a terme activitats en R+D, institucions 
privades sense fins de lucre amb activitat en R+D, universitats i altres centres d'ensenyament 
superior. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
2.700,56 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7702 Estadística de crèdits pressupostaris (inicials i finals) d'R+D. 

Fins: Mesurar les despeses en activitats d'R+D finançats per les administracions públiques. 
Organismes que hi intervenen: MECC, departaments ministerials, organismes autònoms, altres 
entitats públiques, CDTI, conselleries/departaments amb competència en la matèria de les 
comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Pressupostos per a R+D en unitats monetàries. 
Pressupostos per a R+D desglossats per objectius socioeconòmics NABS (versió de 2007).  
Col·lectiu: Departaments ministerials, organismes autònoms, altres entitats públiques, CDTI i 
conselleries/departaments de les comunitats autònomes amb pressupostos d'R+D. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
124,73 milers d'euros previstos en el pressupost del MECC.  

 
 
7703 Enquesta sobre innovació en les empreses. 

Fins: Coneixement de les activitats innovadores de les empreses, els resultats de la innovació i el 
seu impacte econòmic. 
Organismes que hi intervenen: INE, òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes i 
conselleries/departaments amb competència en la matèria de les comunitats autònomes, Secretaria 
d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació (MECC), CDTI, AEAT.  
Descripció general (principals variables): Despeses en activitats innovadores, resultats de la 
innovació i el seu impacte econòmic. Branques d'activitat, mida de les empreses. Per mostreig.  
Col·lectiu: Empreses. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
5.340,16 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7704 Estadística sobre l'ús de biotecnologia. 

Fins: Conèixer la recerca en biotecnologia que es fa a Espanya i de quin tipus. 
Organismes que hi intervenen: INE, ASEBIO.  
Descripció general (principals variables): Despeses en recerca en tecnologia i personal en 
recerca en biotecnologia. Branca d'activitat. Per enumeració completa.  
Col·lectiu: Empreses, universitats, institucions privades sense fins de lucre, administracions 
públiques. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
109,65 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7705 Indicadors d'alta tecnologia. 

Fins: Obtenir informació sobre sectors i productes considerats "d'alta tecnologia" (sectors industrials 
i de serveis). Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de diverses 
fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE, AEAT.  
Descripció general (principals variables): Per a branques d'activitat: indicadors d'R+D, indicadors 
d'innovació, ocupats, valor de la producció, valor afegit, nombre d'empreses. Per a productes: valor 
de la producció, valor de les importacions, valor de les exportacions. Branca d'activitat, tipus de 
producte.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
63,55 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7706 Estadístiques de propietat industrial. 

Fins: Informació tecnològica de les sol·licituds de protecció jurídica de propietat industrial. 
Organismes que hi intervenen: MIET (OEPM).  
Descripció general (principals variables): Patents, models d'utilitat, marques, noms comercials, 
rètols d'establiments, disseny industrial, topografies de productes semiconductors, certificats 
complementaris de protecció. Sol·licituds, resolucions, classificació internacional, titulars, núm. 
d'expedient.  
Col·lectiu: Sol·licituds i actuacions administratives, efectuades en els procediments de concessió 
de les diferents modalitats de la propietat industrial. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
703,36 milers d'euros previstos en el pressupost del MIET.  

 
 
7707 Butlletí de propietat industrial. 

Fins: Informació tecnològica de protecció jurídica de propietat industrial. 
Organismes que hi intervenen: MIET (OEPM).  
Descripció general (principals variables): Patents, models d'utilitat, marques, noms comercials, 
rètols d'establiments, disseny industrial, topografies de productes semiconductors, certificats 
complementaris de protecció (sol·licituds i concessions).  
Col·lectiu: Actuacions administratives efectuades i que es publiquen en tots els procediments de 
concessió de les diferents modalitats de propietat industrial. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
603,08 milers d'euros previstos en el pressupost del MIET.  
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Sector o tema: Salut 

 
 
7731 Sistema d'informació d'atenció primària del Sistema Nacional de Salut. 

Fins: Proporcionar informació sobre la dotació de personal, activitat (general i en prestacions 
específiques) i nombre de centres físics i/o funcionals del Sistema Nacional de Salut que tenen com 
a finalitat l'atenció primària. 
Organismes que hi intervenen: MSSI, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes, INGESA.  
Descripció general (principals variables): Personal, activitat, centres d'atenció primària.  
Col·lectiu: Zones bàsiques de salut. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
403,20 milers d'euros previstos en el pressupost del MSSI.  

 
 
7732 Enquesta de morbiditat hospitalària. 

Fins: Coneixement de la morbiditat atesa en hospitals segons el diagnòstic definitiu. 
Organismes que hi intervenen: INE, Departament de Salut de Catalunya, Conselleria de Salut 
d'Andalusia, MDEF.  
Descripció general (principals variables): Altes hospitalàries, estades causades, estada mitjana. 
Diagnòstic definitiu, sexe i edat, estat civil, motiu de l'ingrés, urgència de l'ingrés, província de 
residència, província d'hospitalització.  
Col·lectiu: Altes produïdes en els hospitals. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
911,59 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7733 Estadística de centres sanitaris d'atenció especialitzada. 

Fins: Informació de l'activitat assistencial, econòmica i docent dels centres amb internament 
(hospitals) i les seves característiques estructurals, i dels centres sense internament, principals 
provisors de serveis d'atenció especialitzada, que permet a més de l'obtenció d'índexs, mostrar el 
funcionament del sector i fer un seguiment i una anàlisi de la seva evolució. 
Organismes que hi intervenen: MSSI, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d'autonomia de Ceuta i Melilla, MDEF.  
Descripció general (principals variables): Oferta assistencial, dotació, personal, altes, estades, 
consultes, ingressos, tècniques de diagnòstic, activitat en altres àrees, activitat quirúrgica, activitat 
obstetrícia, serveis d'urgència, despeses, inversions i ingressos. Tipus de centre d'atenció 
especialitzada: amb internament (hospital) sense internament, finalitat assistencial del centre, 
dependència funcional segons entitat finançadora, forma jurídica, contracte amb el Sistema 
Nacional de Salut, acreditació docent. Per enumeració completa.  
Col·lectiu: Centres hospitalaris i centres sense internament d'atenció especialitzada. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
513,20 milers d'euros previstos en el pressupost del MSSI.  
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7734 Explotació estadística del conjunt mínim bàsic de dades (RAE-CMBD): 
Demanda hospitalària i morbiditat atesa. 

Fins: Coneixement dels processos d'hospitalització (diagnòstic, comorbiditat, tipus de procés 
d'atenció i tipus de procés) amb internament i sense internament dels hospitals públics i privats. 
Organismes que hi intervenen: MSSI, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes, INGESA.  
Descripció general (principals variables): Dates d'ingrés i alta, diagnòstic principal i secundaris, 
procediments diagnòstics i terapèutics, destinació i situació a l'alta, claus d'història clínica i hospital, 
finançament de l'assistència. Edat, sexe, lloc de residència, lloc d'hospitalització.  
Col·lectiu: Malalts donats d'alta en hospitals, cirurgia ambulatòria i hospital de dia. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.808,78 milers d'euros previstos en el pressupost del MSSI.  

 
 
7735 Estadística de professionals sanitaris col·legiats. 

Fins: Informació del nombre de col·legiats en les professions sanitàries titulades amb organització 
professional, d'acord amb el que disposa l'article 2 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, 
d'ordenació de professions sanitàries. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Col·legiats per especialitat. Sexe, lloc de col·legiació, 
edat, situació laboral.  
Col·lectiu: Col·legis professionals. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
208,61 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7736 Estadística de malalties de declaració obligatòria. 

Fins: Vigilància epidemiològica, detecció de l'ocurrència anormal de les malalties de declaració 
obligatòria per a l'adopció de mesures de control. 
Organismes que hi intervenen: MECC, MSSI, direccions generals de salut pública de totes les 
comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Malaltia, localització geogràfica (provincial i/o 
municipal), data dels primers símptomes, factors de risc, edat, sexe.  
Col·lectiu: Col·lectiu de malalts assistits pel metge que notifica. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
813,64 milers d'euros previstos en el pressupost del MECC.  

 
 
7737 Estadística estatal de SIDA. 

Fins: Coneixement del nombre de casos de sida i els seus factors de risc. 
Organismes que hi intervenen: MECC, MSSI, direccions generals de salut pública de totes les 
comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Nombre de casos, factors de risc, edat, sexe.  
Col·lectiu: Malalts de Sida. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
182,35 milers d'euros previstos en el pressupost del MECC.  
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7738 Sistema d'informació microbiològica. 

Fins: Vigilància epidemiològica de les malalties transmissibles i coneixement de la distribució dels 
seus agents etiològics. 
Organismes que hi intervenen: MECC, MSSI, direccions generals de salut pública de totes les 
comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Agent etiològic, malaltia, criteris diagnòstics, edat, 
sexe.  
Col·lectiu: Mostres clíniques que es processen en els laboratoris. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
270,28 milers d'euros previstos en el pressupost del MECC.  

 
 
7739 Estadística estatal d'encefalopaties espongiformes transmissibles humanes. 

Fins: Coneixement del nombre d'afectats per les diferents formes d'encefalopatia espongiforme 
transmissible humana. 
Organismes que hi intervenen: MECC, MSSI, direccions generals de salut pública de totes les 
comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Nombre de casos. Edat i sexe.  
Col·lectiu: Malalts. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
186,16 milers d'euros previstos en el pressupost del MECC.  

 
 
7740 Estadística de defuncions segons la causa de mort. 

Fins: Coneixement del fenomen de la mortalitat atenent la causa bàsica de la defunció, distingint 
entre morts fetals tardanes i la resta, i subministrar informació per a la construcció d'indicadors de 
salut. 
Organismes que hi intervenen: INE, òrgans centrals d'estadística de totes les comunitats 
autònomes, conselleries/departaments amb competència en sanitat de les comunitats autònomes, 
registres civils i jutjats (MJUS).  
Descripció general (principals variables): Persones mortes i morts fetals tardanes. Causa de la 
defunció, sexe, edat, mes de mort, província de residència i de mort.  
Col·lectiu: Defuncions. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.440,65 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7741 Indicadors de consum de substàncies psicoactives de l'Observatori Espanyol 
de la Droga i les Toxicomanies: mortalitat per reacció aguda. 

Fins: Estimar les tendències del nombre de morts per reacció aguda a substàncies psicoactives i 
descriure les característiques sociodemogràfiques i la prevalença d'alguns patrons de consum 
rellevants de les persones mortes. 
Organismes que hi intervenen: MSSI, conselleries/departaments de les comunitats i ciutats 
autònomes amb competència en la matèria.  
Descripció general (principals variables): Morts per reacció aguda a substàncies psicoactives en 
un any donat. Edat, sexe, data de defunció, província i municipi de defunció, província i municipi de 
residència, estat civil, procedència del cadàver, criteris clínics de mort RASUPSI que compleix el 
mort, evidències de suïcidi, signes recents de venipuncions, existència de patologia prèvia important 
que ha pogut precipitar la mort, anticossos anti-VIH, substàncies toxicològiques o metabòlits 
detectats en les anàlisis toxicològiques.  
Col·lectiu: Morts per reacció aguda a substàncies psicoactives. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.525,49 milers d'euros previstos en el pressupost del MSSI.  
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7742 Indicadors de consum de substàncies psicoactives de l'Observatori Espanyol 
de la Droga i les Toxicomanies: urgències hospitalàries. 

Fins: Descriure les característiques sociodemogràfiques dels consumidors de substàncies 
psicoactives atesos en els serveis hospitalaris d'urgència i alguns dels seus patrons de consum. 
Organismes que hi intervenen: MSSI, conselleries/departaments de les comunitats i ciutats 
autònomes amb competència en la matèria.  
Descripció general (principals variables): Urgències hospitalàries en consumidors de 
substàncies psicoactives en un any donat. Edat, sexe, data d'admissió en urgències, nacionalitat, 
província i municipi de residència, condició legal del pacient (detingut o no), diagnòstic de la 
urgència, nom de les drogues i via d'administració, evidència de relació directa entre el consum de 
drogues i la urgència, nom de les drogues relacionades amb la urgència en la història clínica, via 
més recent de consum de les drogues relacionades, resolució de la urgència.  
Col·lectiu: Episodis d'urgències hospitalàries en consumidors de substàncies psicoactives. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.536,53 milers d'euros previstos en el pressupost del MSSI.  

 
 
7743 Indicadors de consum de substàncies psicoactives de l'Observatori Espanyol 
de la Droga i les Toxicomanies: admissions a tractament. 

Fins: Descriure les característiques sociodemogràfiques i alguns patrons de consum (i les seves 
tendències temporals) de les persones admeses a tractament per cada substància psicoactiva en 
els centres notificadors. 
Organismes que hi intervenen: MSSI, conselleries/departaments de les comunitats i ciutats 
autònomes amb competència en la matèria.  
Descripció general (principals variables): Admissions a tractament ambulatori per abús o 
dependència de substàncies psicoactives en un any donat. Variables sociodemogràfiques, droga 
principal per la qual és admès a tractament, freqüència de consum de droga principal, any d'inici en 
el consum de droga principal, tractament previ per la mateixa droga, via més freqüent 
d'administració de droga principal, altres drogues consumides en 30 dies previs, temps 
transcorregut des d'última vegada que es va injectar drogues, estat serològic davant del VIH.  
Col·lectiu: Persones admeses a tractament per abús o dependència de drogues. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
2.208,50 milers d'euros previstos en el pressupost del MSSI.  

 
 
7744 Enquesta sobre ús de drogues en ensenyaments secundaris a Espanya. 

Fins: Conèixer la situació i les tendències del consum de drogues entre els estudiants 
d'ensenyament secundari, batxillerat i formació professional per dissenyar i avaluar polítiques 
dirigides a prevenir el consum i els problemes de drogues. 
Organismes que hi intervenen: MSSI, MECD, conselleries/departaments amb competència en la 
matèria de totes les comunitats i ciutats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Prevalença i freqüència de consum de les diferents 
drogues psicoactives, risc percebut, accessibilitat percebuda, aprovació/rebuig de diferents 
conductes de consum, informació rebuda sobre el tema i via per la qual l'ha rebut, consum de 
drogues pels seus pares, actitud dels pares davant el consum de drogues. Edat, sexe, comunitat 
autònoma, titularitat del centre educatiu, tipus d'estudis, situació laboral principal dels pares, nivell 
d'estudis completat pels pares, repetició de curs, diners de butxaca disponible setmanalment, 
utilització del temps lliure. Per mostreig.  
Col·lectiu: Joves de 14 a 18 anys escolaritzats a Espanya en ensenyaments secundaris (ESO, 
batxillerat i cicles formatius de grau mitjà o equivalents). 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
638,07 milers d'euros previstos en el pressupost del MSSI.  
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7745 Enquesta sobre salut i consum de drogues en internats en institucions 
penitenciàries a Espanya (ESDIP). 

Fins: Conèixer la situació sobre la salut, consum de drogues, pràctiques de risc i tractament per ús 
de drogues en interns en institucions penitenciàries a Espanya, les seves tendències i evolució amb 
la finalitat de dissenyar i avaluar polítiques dirigides a prevenir el consum i els problemes de 
drogues en els centres penitenciaris espanyols. 
Organismes que hi intervenen: MSSI, Secretaria General d'Institucions Penitenciàries (MINT), 
Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil de Catalunya.  
Descripció general (principals variables): Característiques sociodemogràfiques, situació de 
l'estat de salut percebut, prevalença del consum de les diferents substàncies psicoactives; patrons 
de consum: perfil, injectadors, policonsum; pràctiques de risc i situació i accés al tractament i a 
elements per a la reducció del risc. Edat, sexe, país d'origen; estudis assolits; situació penitenciària; 
origen de l'ingrés a la presó. Per mostreig.  
Col·lectiu: Interns de 18 a 65 anys de centres dependents de la Secretaria General d'Institucions 
Penitenciàries (MINT) i de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil de 
Catalunya. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
168,73 milers d'euros previstos en el pressupost del MSSI.  

 
 
7746 Enquesta sobre alcohol i drogues en població general a Espanya. 

Fins: Conèixer la prevalença de consum d'alcohol i les diferents drogues psicoactives en població 
de 15 a 64 anys, i els seus patrons de consum més rellevants. 
Organismes que hi intervenen: MSSI.  
Descripció general (principals variables): Prevalença i freqüència de consum d'alcohol i les 
diferents drogues psicoactives, risc percebut, accessibilitat percebuda, valoració i visibilitat del 
problema de les drogues en el seu entorn pròxim, valoració de diverses mesures per fer front al 
problema de les drogues. Edat, sexe, situació laboral principal, màxim nivell d'estudis completat, 
mida de l'hàbitat. Per mostreig.  
Col·lectiu: Persones residents a Espanya de 15 a 64 anys. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.673,47 milers d'euros previstos en el pressupost del MSSI.  

 
 
7747 Qualitat de les aigües de consum humà. 

Fins: Desenvolupament d'un sistema d'informació relatiu al proveïment i control de la qualitat de les 
aigües de consum humà. Conèixer i divulgar la qualitat de l'aigua de consum humà per avaluar-ne 
la repercussió en la salut de la població servida. 
Organismes que hi intervenen: MSSI, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de les comunitats autònomes, Administració Local, empreses proveïdores.  
Descripció general (principals variables): Zones de proveïment, infraestructures del proveïment 
(captació, tractament de potabilització, dipòsits d'emmagatzematge d'aigua, xarxes de distribució, 
cisternes). Punts de mostreig, paràmetres controlats. Temporal, territorial, hidrològic i tipologia.  
Col·lectiu: Zones de proveïment. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
635,81 milers d'euros previstos en el pressupost del MSSI.  
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7748 Qualitat de les aigües de bany. 

Fins: Desenvolupament d'un sistema d'informació relatiu a la qualitat de les aigües de bany. 
Conèixer i divulgar la qualitat de l'aigua de bany marítima i continental per avaluar-ne la repercussió 
en la salut de la població usuària. 
Organismes que hi intervenen: MSSI, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de les comunitats autònomes, Administració local.  
Descripció general (principals variables): Zones d'aigües de bany, platges. Punts de mostreig, 
paràmetres controlats. Temporal, territorial, hidrològic i tipologia.  
Col·lectiu: Zones d'aigües de bany. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
624,86 milers d'euros previstos en el pressupost del MSSI.  

 
 
7749 Enquesta nacional de salut. 

Fins: Informació sobre morbiditat percebuda, utilització de serveis sanitaris, comportament i hàbits 
de vida i activitats preventives. 
Organismes que hi intervenen: MSSI, INE.  
Descripció general (principals variables): Autovaloració de l'estat de salut, limitació de l'activitat, 
ús de serveis sanitaris i de medicaments, hàbits de vida, cobertura sanitària. Edat, sexe, mida de 
l'hàbitat, país d'origen i estatus socioeconòmic (nivell d'estudis, ocupació i ingressos). Per mostreig.  
Col·lectiu: Població adulta i menors residents en habitatges familiars principals. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
2.611,01 milers d'euros previstos en el pressupost del MSSI i 184,49 milers d'euros previstos en el 
pressupost de l'INE. 

 
 
7750 Enquesta europea de salut. 

Fins: Informació harmonitzada sobre morbiditat percebuda, utilització de serveis sanitaris, 
determinants de salut i activitats preventives. 
Organismes que hi intervenen: INE, MSSI.  
Descripció general (principals variables): Autopercepció de l'estat de salut, limitació de l'activitat, 
ús de serveis sanitaris i de medicaments, comportament i hàbits de vida i realització de pràctiques 
preventives. Edat, sexe, país de naixement, nivell d'estudis, relació amb l'activitat econòmica, classe 
social de la persona de referència, ingressos mensuals. Per mostreig.  
Col·lectiu: Població adulta resident en habitatges familiars principals. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
3.160,12 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7751 Enquesta de discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència. 

Fins: Estimació del nombre de persones amb alguna discapacitat i quines són aquestes. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Limitacions en l'activitat i restriccions en la participació 
en les situacions de la vida quotidiana, severitat de les limitacions i restriccions esmentades, tipus 
de deficiències, causes de les deficiències, ajudes tècniques, adaptacions especials (a la llar, a la 
feina, etc.) cures personals i utilització dels serveis socials i sanitaris. Edat, sexe, tipus de 
discapacitat, de deficiència, ingressos familiars, nivell d'estudis, relació amb l'activitat, mida del 
municipi de residència, etc. Per mostreig. 
Col·lectiu: Llars i persones físiques. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
4.217,59 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7752 Estadística d'interrupcions voluntàries de l'embaràs. 

Fins: Informació sobre les característiques sociodemogràfiques i sobre les condicions sanitàries en 
què es porten a terme les interrupcions voluntàries de l'embaràs, les característiques de les dones 
que se sotmeten a una interrupció i dels centres en què es fan. 
Organismes que hi intervenen: MSSI, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Motius, setmanes de gestació, mètode utilitzat.  
Col·lectiu: Pacients. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
575,76 milers d'euros previstos en el pressupost del MSSI.  

 
 
7753 Estadística del consum farmacèutic a través de receptes mèdiques del 
Sistema Nacional de Salut inclòs el mutualisme administratiu. 

Fins: Informació sobre el consum de medicaments i productes sanitaris inclosos en la prestació 
farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, prescrits en receptes mèdiques del Sistema Nacional 
de Salut incloses les receptes de MUFACE, ISFAS i MUGEJU i dispensats a través de les oficines 
de farmàcia. 
Organismes que hi intervenen: MSSI, serveis de salut de totes les comunitats autònomes, 
INGESA, MUFACE, ISFAS i MUGEJU.  
Descripció general (principals variables): Mes, any, oficina de farmàcia, codi nacional, grup de 
facturació, import a preu de venda al públic (IVA), despesa, nombre de receptes, nombre d'envasos, 
tipus d'aportació, règim farmacèutic, sexe i any de naixement del pacient i número d'identificació de 
la recepta. Consum de medicaments per grups, subgrups i principis actius segons classificació ATC 
de medicaments. Consum de productes sanitaris segons classificació. Consum per laboratoris 
farmacèutics oferents i oferents de productes sanitaris.  
Col·lectiu: Medicaments i productes sanitaris inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema 
Nacional de Salut facturats a través de les oficines de farmàcia amb receptes mèdiques del Sistema 
Nacional de Salut incloses les receptes de MUFACE, ISFAS i MUGEJU. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
454,28 milers d'euros previstos en el pressupost del MSSI.  

 
 
7754 Estadística de despesa farmacèutica dels hospitals de la xarxa pública del 
Sistema Nacional de Salut. 

Fins: Informació de la despesa de medicaments en els hospitals de la xarxa pública de l'SNS. 
Organismes que hi intervenen: MSSI, serveis de salut de totes les comunitats autònomes i 
INGESA.  
Descripció general (principals variables): Codi nacional/codi assignat a cada producte en cas de 
medicaments estrangers, nom de la presentació/denominació comercial, nombre d'unitats i 
PVL/unitat dels medicaments i de la despesa total. Consum de medicaments per grups, subgrups 
terapèutics i principis actius segons classificació ATC de medicaments. Consum segons les 
condicions de prescripció i dispensació en l'àmbit de l'SNS. 
Col·lectiu: Medicaments adquirits. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
461,06 milers d'euros previstos en el pressupost del MSSI.  
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7755 Baròmetre sanitari. 

Fins: Obtenir informació sobre la percepció dels ciutadans del funcionament del sistema sanitari, 
l'impacte de mesures vinculades a les polítiques sanitàries, el coneixement i/o actituds dels 
ciutadans davant de problemes de salut d'interès conjuntural, el grau de penetració de campanyes 
d'informació, i la reavaluació d'aspectes analitzats en períodes anteriors. 
Organismes que hi intervenen: MSSI, Centre de Recerques Sociològiques (MPRE).  
Descripció general (principals variables): La part fixa del qüestionari aborda la valoració del 
funcionament del Sistema Nacional de Salut, la valoració del funcionament dels serveis sanitaris 
públics, les llistes d'espera, l'equitat en l'accés als serveis i la valoració de la descentralització de la 
gestió sanitària. La part variable del qüestionari inclou diferents dimensions que es defineixen per a 
cada estudi anual. Edat, sexe, nivell d'estudis, activitat, mida del municipi de residència, nivell 
d'ingressos i comunitat autònoma de residència. Mitjançant sondejos d'opinió.  
Col·lectiu: Població resident de tots dos sexes de 18 anys i més. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
942,82 milers d'euros previstos en el pressupost del MSSI.  

 
 
7756 Indicadors de salut. 

Fins: Mostrar l'evolució de la situació de salut en la població espanyola mitjançant una sèrie 
d'indicadors de salut. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de 
diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: MSSI.  
Descripció general (principals variables): Percepció de la salut, mortalitat per causa de mort, 
incapacitat, morbiditat per diverses malalties, factors de risc relacionats amb la salut, naixements 
amb baix pes. Edat, sexe, nivell d'estudis.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
687,56 milers d'euros previstos en el pressupost del MSSI.  

 
 
 
Sector o tema: Protecció social i serveis socials 

 
 
7781 Estadística de mesures de protecció a la infància: adopcions, acolliments i 
tutela de menors. 

Fins: Obtenció i difusió de dades sobre les mesures de protecció preses en matèria d'adopció, 
acolliments i tutela de menors. 
Organismes que hi intervenen: MSSI, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): adopcions, acolliments, tuteles i menors tutelats. Edat, 
sexe i país d'origen dels adoptats i menors tutelats.  
Col·lectiu: Actes judicials i actes administratius. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
67,96 milers d'euros previstos en el pressupost del MSSI.  
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7782 Estadística de pensions contributives del Sistema de la Seguretat Social. 

Fins: Obtenció i difusió de dades en matèria de pensions contributives i moviments (altes i baixes). 
Organismes que hi intervenen: MESS.  
Descripció general (principals variables): Pensions contributives, altes i baixes i imports 
corresponents. Pensionistes. Règim de la Seguretat Social, classe, sexe, edat, trams d'import, 
graus d'incapacitat, país de residència, país del conveni.  
Col·lectiu: Pensions contributives de la Seguretat Social, pensionistes. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
717,21 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  

 
 
7783 Estadística d'incapacitat temporal. 

Fins: Obtenció i difusió de les dades relatives a la prestació d'incapacitat temporal, que estableix el 
títol II, capítol IV del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei general de la Seguretat Social. 
Organismes que hi intervenen: MESS, mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.  
Descripció general (principals variables): Durada mitjana dels processos finalitzats en el període, 
incidència mitjana mensual per cada mil treballadors protegits, nombre mitjà mensual de processos 
iniciats en el període, prevalença per cada mil treballadors protegits, nombre de processos en vigor 
al final del període considerat, despesa mitjana mensual per cada treballador protegit i treballadors 
protegits al final del període considerat. Tipus d'entitat que ho gestiona, tipus de contingència.  
Col·lectiu: Contingències. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
718,96 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  

 
 
7784 Estadística de pensions del sistema de classes passives. 

Fins: Anàlisi de les pensions de classes passives. 
Organismes que hi intervenen: MHAP.  
Descripció general (principals variables): Pensions, imports totals i mitjans. Edat, sexe, tipus de 
pensió.  
Col·lectiu: Pensions. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
125,64 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7785 Estadística de prestacions per desocupació. 

Fins: Obtenció i difusió de dades relatives a les prestacions per desocupació. 
Organismes que hi intervenen: MESS.  
Descripció general (principals variables): Beneficiaris de prestacions per desocupació, quantia 
mitjana de la prestació. Tipus, durada, causa del dret o d'accés a la prestació, sexe i edat, períodes 
reconeguts/consumits, capitalització prestacions, causa de baixa, nacionalitat.  
Col·lectiu: Beneficiaris de prestacions. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
155,44 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  
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7786 Estadística del Fons de Garantia Salarial. 

Fins: Obtenció i difusió de dades relatives a les operacions efectuades pel Fons de Garantia 
Salarial (FOGASA). 
Organismes que hi intervenen: MESS.  
Descripció general (principals variables): Expedients, empreses afectades, treballadors 
beneficiaris i prestacions acordades. Branca d'activitat, causa de pagament, trams de mida de 
l'empresa.  
Col·lectiu: Expedients del FOGASA. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
88,00 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  

 
 
7787 Estadística d'ajudes a treballadors afectats per processos de reestructuració 
d'empreses. 

Fins: Obtenció i difusió de dades relatives a les ajudes per a la jubilació anticipada dels 
treballadors. 
Organismes que hi intervenen: MESS, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Beneficiaris i import de les ajudes. Classe d'ajudes, 
edat i sexe dels beneficiaris, titularitat de l'empresa, activitat econòmica i mida de l'empresa.  
Col·lectiu: Ajudes concedides. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
21,67 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  

 
 
7788 Estadística de prestacions no contributives. 

Fins: Obtenció i difusió de dades relatives a beneficiaris de pensions no contributives de la 
Seguretat Social, establertes per la Llei 26/1990, de 20 de desembre, i a beneficiaris de les 
prestacions previstes en el Reial decret 383/84, d'1 de febrer. 
Organismes que hi intervenen: MSSI, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Pensions no contributives, beneficiaris i imports 
corresponents. Classe de pensió, edat, sexe, nombre de convivents, grau i tipus de discapacitat.  
Col·lectiu: Beneficiaris de pensió no contributiva i d'ajudes concedides. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
141,10 milers d'euros previstos en el pressupost del MSSI.  

 
 
7789 Estadística de pensions assistencials. 

Fins: Obtenció i difusió de dades relatives a beneficiaris de pensions assistencials a ancians i 
malalts del Fons nacional d'assistència social (Reial decret 2620/1981, de 24 de juliol). 
Organismes que hi intervenen: MESS, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Pensions i imports. Classe de prestació, sexe i edat.  
Col·lectiu: Beneficiaris de pensions assistencials i pensions assistencials. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
85,88 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  
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7790 Estadística de prestació per maternitat i paternitat. 

Fins: Obtenció i difusió de les dades relatives a les prestacions de maternitat i paternitat. 
Organismes que hi intervenen: MESS.  
Descripció general (principals variables): Nombre de processos percebuts i despeses relatives a 
aquests. Durada mitjana en maternitat biològica. Sexe del perceptor de la prestació.  
Col·lectiu: Processos i prestacions. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
47,78 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  

 
 
7791 Estadística de prestacions familiars. 

Fins: Obtenció i difusió de dades en matèria de beneficiaris i causants de la prestació familiar per fill 
a càrrec i altres prestacions familiars de pagament únic. 
Organismes que hi intervenen: MESS.  
Descripció general (principals variables): Beneficiaris, causants, imports. Grau de discapacitat i 
grups d'edat.  
Col·lectiu: Prestacions. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
64,34 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  

 
 
7792 Estadística de títols de famílies nombroses. 

Fins: Obtenció i difusió de dades relatives a les diferents categories i composició de les famílies 
nombroses a Espanya que obtenen classificació o reconeixement com a tals. 
Organismes que hi intervenen: MSSI, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Títols nous, renovats i en vigor, concedits a famílies 
nombroses. Categories establertes en la legislació, nombre de fills amb discapacitat i sense, tipus 
de família.  
Col·lectiu: Títols de família nombrosa. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
80,73 milers d'euros previstos en el pressupost del MSSI.  

 
 
7793 Estadística de prestacions per raó de necessitat per a residents a l'exterior i 
retornats. 

Fins: Obtenció i difusió de dades relatives a beneficiaris de les prestacions per raó de necessitat 
per a espanyols residents a l'estranger que han assolit l'edat de jubilació, o que estan en situació 
d'incapacitat absoluta per a tot tipus de treball i no disposen de recursos econòmics i de les 
pensions assistencials per vellesa quan retornen a Espanya. 
Organismes que hi intervenen: MESS.  
Descripció general (principals variables): Beneficiaris de pensions i import d'aquestes. Sexe, 
edat, estat civil i país de residència dels beneficiaris.  
Col·lectiu: Beneficiaris de pensions assistencials a espanyols residents a l'estranger i retornats. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
66,46 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  
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7794 Estadística de prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la 
Dependència (SAAD). 

Fins: Obtenció i difusió de dades relatives a la gestió del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la 
Dependència, derivades de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de dependència. 
Organismes que hi intervenen: MSSI, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes o diputacions forals.  
Descripció general (principals variables): Sol·licituds, resolucions de valoració, persones 
beneficiàries amb dret a prestació, persones beneficiàries amb prestació reconeguda. Sexe i edat 
de la persona sol·licitant; grau i nivell, o grau, si s'escau, de les resolucions de valoració; sexe i edat 
de la persona beneficiària; tipus de servei (prevenció de dependència i promoció de l'autonomia, 
personal, atenció residencial, centres de dia i nit, ajuda a domicili, teleassistència); tipus de 
prestació econòmica (vinculada al servei, cures en l'entorn familiar, assistència personal).  
Col·lectiu: Persones beneficiàries de la Llei 39/2066, de 14 de desembre. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.892,88 milers d'euros previstos en el pressupost del MSSI.  

 
 
7795 Estadística d'ajudes socials de l'article 27 a dones víctimes de violència de 
gènere. 

Fins: Obtenció i difusió de resultats de les ajudes socials a dones víctimes de violència de gènere 
que recull l'article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció 
integral contra la violència de gènere. 
Organismes que hi intervenen: MSSI, conselleries/departaments amb competència en la matèria 
de totes les comunitats autònomes.  
Descripció general (principals variables): Dones beneficiàries de les ajudes. Edat, nacionalitat, 
causes de denegació, discapacitat i grau, responsabilitats familiars, quantitats percebudes, durada 
de l'ajuda.  
Col·lectiu: Dones sol·licitants i beneficiàries d'ajudes socials de l'article 27. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
60,16 milers d'euros previstos en el pressupost del MSSI.  

 
 
7796 Estadística de prestacions per a "nens de la guerra". 

Fins: Obtenció i difusió de dades relatives a beneficiaris de prestacions per a nens desplaçats a 
causa de la guerra civil, a l'empara de la Llei 3/2005, de 18 de març. 
Organismes que hi intervenen: MESS.  
Descripció general (principals variables): Beneficiaris de les prestacions i import d'aquestes. 
Sexe, edat, país de residència dels beneficiaris.  
Col·lectiu: Beneficiaris de prestacions per a "nens de la guerra". 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
66,46 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  
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7797 Estadístiques integrades de protecció social en termes SEEPROS. 

Fins: Obtenció i difusió de dades que permetin comparacions entre països sobre extensió i 
intensitat de la protecció social i el seu finançament. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis 
amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: MESS, Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat (MSSI), 
AEAT, Administració Tributària del Govern Basc, Hisenda Tributària de Navarra, Secretaria d'Estat 
de Pressupostos i Despeses (MHAP), Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa (MECC), 
MUFACE, ISFAS, MUGEJU, entitats locals. 
Descripció general (principals variables): Cotitzacions, aportacions públiques, altres ingressos, 
prestacions, despeses d'administració, altres despeses, beneficiaris de les pensions. Sector de 
procedència dels ingressos, funció i tipus de prestació de les despeses.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
291,72 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  

 
 
 
Sector o tema: Seguretat i justícia 

 
 
7821 Estadística de seguretat: Actuacions policials. 

Fins: Obtenció d'informació estadística sobre seguretat ciutadana sol·licitada pels diferents òrgans 
competents (Guàrdia Civil, Cos Nacional de Policia, comunitats autònomes amb policia pròpia i 
cossos de la policia local). 
Organismes que hi intervenen: MINT.  
Descripció general (principals variables): Tipus de fet, mitjans utilitzats, víctimes, modus 
operandi, nombre d'autors, naturalesa del lloc, armes utilitzades. Data, hora, qualificació i grau 
d'execució.  
Col·lectiu: Infraccions. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
796,48 milers d'euros previstos en el pressupost del MINT.  

 
 
7822 Estadística de seguretat: Responsables. 

Fins: Obtenció d'informació estadística sobre seguretat ciutadana sol·licitada pels diferents òrgans 
competents (Guàrdia Civil, Cos Nacional de Policia, comunitats autònomes amb policia pròpia i 
cossos de policia local). 
Organismes que hi intervenen: MINT.  
Descripció general (principals variables): Detinguts, participació, lesions que presenta, 
antecedents, consum de droga i alcohol. Data de naixement, lloc d'origen i residència, sexe, edat, 
estat civil, situació laboral, nivell educatiu.  
Col·lectiu: Infraccions. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
796,48 milers d'euros previstos en el pressupost del MINT.  
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7823 Estadística de la població reclusa. 

Fins: Coneixement quantitatiu de la població reclusa i nombre d'ingressos l'any. 
Organismes que hi intervenen: MINT, D. G. de Serveis Penitenciaris (Departament de Justícia-
Generalitat de Catalunya).  
Descripció general (principals variables): Edat dels interns penats i preventius, sexe, situació 
processal, tipus de delicte, espanyol o estranger, condemnes i ingressos.  
Col·lectiu: Centres penitenciaris. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
720,01 milers d'euros previstos en el pressupost del MINT.  

 
 
7824 Informació estadística de penes i mesures alternatives a la presó. 

Fins: Coneixement quantitatiu de la població penada a penes i mesures penals alternatives a la 
presó. 
Organismes que hi intervenen: MINT.  
Descripció general (principals variables): Dades sociodemogràfiques generals, tipus delictius, 
tipus de condemna, tipus de conseqüència penal.  
Col·lectiu: Serveis de gestió de penes i mesures alternatives. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
72,96 milers d'euros previstos en el pressupost del MINT.  

 
 
7825 Sistema de seguiment per mitjans telemàtics de les mesures d'allunyament en 
l'àmbit de la violència de gènere. 

Fins: Proporcionar informació sobre les mesures d'allunyament acordades pels jutges en virtut del 
que disposa l'article 64.3 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció 
integral contra la violència de gènere. 
Organismes que hi intervenen: MSSI.  
Descripció general (principals variables): Dispositius electrònics instal·lats a inculpat i víctima en 
casos de violència de gènere. Nombre de dispositius instal·lats, actius i desinstal·lats. Edat, 
nacionalitat i província de residència de la víctima i de l'inculpat.  
Col·lectiu: Dispositius electrònics. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
33,20 milers d'euros previstos en el pressupost del MSSI.  
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7826 Estadística del sistema de seguiment integral en els casos de violència de 
gènere (sistema VioGèn). 

Fins: Facilitar la incidència de la violència sobre la dona en la població espanyola així com la 
distribució dels casos coneguts segons el nivell de risc estimat pels especialistes policials 
responsables de la seguretat de les víctimes. 
Organismes que hi intervenen: MINT, Policia Foral de Navarra i nombrosos cossos de policia 
municipal i local, s'està iniciant la incorporació de diverses policies internacionals, MJUS (fiscals, 
oficines d'assistència a les víctimes i oficines de medicina legal –forenses), CGPJ (jutges i 
magistrats), Delegació del Govern per a la Violència de Gènere (MSSI), delegacions del Govern 
(unitats de coordinació sobre la violència contra la dona), subdelegacions del Govern (unitats de 
violència sobre la dona), serveis socials i organismes d'igualtat de les comunitats autònomes 
(serveis assistencials), i s'inicia la incorporació dels serveis sanitaris (MSSI).  
Descripció general (principals variables): Casos de violència de gènere, valoracions policials del 
risc. Situació dels casos de violència de gènere (actius, inactius i d'espera), nivell de risc estimat, 
forces policials que tenen assignada la seva seguretat, evolució del nombre de valoracions del risc 
segons tipologia (VPR i VPER).  
Col·lectiu: Casos de violència de gènere (sistema VioGèn). 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
239,84 milers d'euros previstos en el Pressupost del MINT.  

 
 
7827 Estadística d'accidents de trànsit amb víctimes. 

Fins: Coneixement dels accidents de trànsit amb víctimes, amb especificació de les circumstàncies 
que hi concorren i les seves conseqüències. 
Organismes que hi intervenen: MINT, Govern Basc, Servei Català de Trànsit.  
Descripció general (principals variables): Accidents de circulació amb víctimes, morts, ferits 
greus i lleus. Zona d'ocurrència de l'accident, característiques de la via, condicions 
meteorològiques, tipus de vehicle, tipus d'usuari, edat i sexe dels usuaris i de les víctimes. Per 
enumeració completa.  
Col·lectiu: Accidents de trànsit amb víctimes. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
887,56 milers d'euros previstos en el pressupost del MINT.  

 
 
7828 Cens de conductors. 

Fins: Coneixement del nombre de persones que tenen un permís de conduir vigent i les seves 
característiques. 
Organismes que hi intervenen: MINT.  
Descripció general (principals variables): Tipus de permís. Sexe, edat, any d'expedició.  
Col·lectiu: Permisos de conduir vigents. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
351,40 milers d'euros previstos en el pressupost del MINT.  

 
 
7829 Estadística de condemnats: Adults. 

Fins: Estudi sociodemogràfic i criminològic dels condemnats per sentència ferma. 
Organismes que hi intervenen: INE, MJUS.  
Descripció general (principals variables): Persones condemnades. Delictes i penes. Sexe, edat, 
nacionalitat, tipus de delicte, tipus i durada de la pena.  
Col·lectiu: Adults condemnats per sentència ferma. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
57,07 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7830 Estadística de condemnats: menors. 

Fins: Estudi sociodemogràfic i criminològic dels menors condemnats per sentència ferma. 
Organismes que hi intervenen: INE, MJUS.  
Descripció general (principals variables): Menors condemnats. Infraccions penals i mesures 
adoptades. Sexe, nacionalitat, edat, tipus d'infracció comesa i tipus de mesura adoptada.  
Col·lectiu: Menors condemnats per sentència ferma. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
30,30 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7831 Estadística d'assumptes judicials socials. 

Fins: Obtenció i difusió de dades en relació amb l'activitat dels jutjats socials. 
Organismes que hi intervenen: MESS, jutjats socials (Consell General del Poder Judicial).  
Descripció general (principals variables): Assumptes resolts i quantitats reconegudes. Tipus 
d'assumpte, classe de resolució.  
Col·lectiu: Assumptes resolts pels jutjats socials. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
18,54 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  

 
 
7832 Estadística de violència domèstica i violència de gènere. 

Fins: Estudi de la violència domèstica en general i, en particular, de la violència de gènere. 
Organismes que hi intervenen: INE, MJUS.  
Descripció general (principals variables): Víctimes, persones denunciades, mesures cautelars 
dictades i infraccions penals imputades. Sexe, edat, lloc de naixement. Tipus de mesures cautelars, 
tipus d'infraccions penals.  
Col·lectiu: Víctimes i persones denunciades. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
173,61 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7833 Estadística de jutjats de pau. 

Fins: Estudiar l'activitat judicial dels jutjats de pau. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Assumptes civils i penals (ingressats i resolts). 
Tipologia dels assumptes resolts en l'àmbit penal (judicis de faltes, exhorts penals i altres) i en 
l'àmbit civil (judicis verbals, actes de conciliació i altres).  
Col·lectiu: Assumptes esdevinguts durant l'any en els jutjats de pau. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
280,24 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7834 Estadística d'arrendaments urbans. 

Fins: Estudi de la litigiositat en matèria d'arrendaments urbans. 
Organismes que hi intervenen: INE, Consell General del Poder Judicial.  
Descripció general (principals variables): Sentències i decrets. Tipus d'arrendament, causa de 
litigi i pronunciament de la sentència.  
Col·lectiu: Sentències i decrets dictats pels òrgans judicials. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
123,25 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7835 Estadística de l'activitat judicial. 

Fins: Coneixement de l'activitat judicial i situació dels òrgans judicials. 
Organismes que hi intervenen: CGPJ, tots els òrgans judicials, Comissió Nacional d'Estadística 
Judicial.  
Descripció general (principals variables): Nombre d'assumptes ingressats, resolts i pendents; 
nombre de sentències i d'actuacions; execucions de sentències; recursos elevats i retornats; auxili 
judicial. Tipus d'òrgan judicial.  
Col·lectiu: Òrgans judicials. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
3.225,05 milers d'euros previstos en el pressupost del CGPJ.  

 
 
 
Sector o tema: Demografia i població 

 
 
7861 Censos de població i habitatges. 

Fins: Recompte de la població i els habitatges i coneixement de les seves característiques. 
Organismes que hi intervenen: INE, òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes 
(pendents de determinar).  
Descripció general (principals variables): Per a persones: Edat, sexe, nacionalitat, situació de 
residència, estat civil, relacions de parentesc, lloc de naixement, variables migratòries, estudis en 
curs, nivell educatiu, relació amb l'activitat econòmica, branca d'activitat, ocupació, situació 
professional, fecunditat al llarg de la vida, mobilitat. Per a habitatges: instal·lacions, règim de 
tinença, superfície útil i nombre d'habitacions. Zona, mida del municipi, estructura de les llars i nuclis 
familiars, característiques de l'habitatge.  
Col·lectiu: Persones físiques, habitatges, edificis. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
No es disposa de la informació necessària per estimar els crèdits pressupostaris necessaris per al 
seu finançament en el quadrienni 2017-2020.  

 
 
7862 Enquesta contínua de llars. 

Fins: Mantenir actualitzada al llarg del temps la informació demogràfica bàsica típica d'un cens i 
servir d'estructura per a la realització d'enquestes adreçades a llars. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Població, llars, habitatges. Per a la població: sexe, 
edat, estat civil, país de naixement, nacionalitat, situació a la llar. Per a les llars: mida i composició. 
Per als habitatges: règim de tinença, superfície útil, habitacions, any d'edificació i tipologia de 
l'edifici. Per mostreig.  
Col·lectiu: Persones i habitatges. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
12.727,26 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7863 Xifres oficials de població dels municipis espanyols: revisió del padró 
municipal. 

Fins: Obtenció de les xifres oficials de població de tots els municipis espanyols a 1 de gener de 
cada any. 
Organismes que hi intervenen: INE, ajuntaments, Consell d'Empadronament (INE, MHAP, MAEC, 
FEMP).  
Descripció general (principals variables): Població. Sexe.  
Col·lectiu: Persones residents en cada municipi. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
230,28 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7864 Estadística del padró continu. 

Fins: Explotació i difusió de les característiques de la població a 1 de gener de cada any, a partir 
del fitxer del padró continu que gestiona l'INE. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Població. Sexe, edat, lloc de naixement, nacionalitat.  
Col·lectiu: Persones residents en cada municipi. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
322,21 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7865 Nomenclàtor: població del padró continu per unitat poblacional. 

Fins: Obtenció de la relació i població d'entitats i nuclis de població actualitzada a 1 de gener de 
cada any. 
Organismes que hi intervenen: INE, ajuntaments.  
Descripció general (principals variables): Entitats col·lectives, singulars, nuclis i disseminats de 
població de cada municipi amb les seves poblacions. Sexe.  
Col·lectiu: Entitats i nuclis de població. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
137,11 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7866 Xifres de població. 

Fins: Obtenció de les xifres de població resident a partir dels resultats del moviment natural de la 
població, l'estadística de migracions i informació administrativa relativa a concessions o 
adquisicions de la nacionalitat espanyola de ciutadans estrangers. Mitjançant elaboració de síntesis 
i d'anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Població resident. Sexe, any de naixement, edat, 
nacionalitat i país de naixement.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
649,13 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7867 Estadística del padró d'espanyols residents a l'estranger. 

Fins: Explotació i difusió del fitxer d'espanyols residents a l'estranger. 
Organismes que hi intervenen: INE, MAEC.  
Descripció general (principals variables): Població de nacionalitat espanyola resident a 
l'estranger. País de residència, sexe, edat, lloc de naixement (província/país) i municipi d'inscripció 
a efectes electorals.  
Col·lectiu: Persones de nacionalitat espanyola residents a l'estranger. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
203,77 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7868 Moviment natural de la població. 

Fins: Obtenció dels resultats definitius de matrimonis, defuncions, naixements per a la seva 
publicació anual. 
Organismes que hi intervenen: INE, òrgans centrals d'estadística de totes les comunitats 
autònomes.  
Descripció general (principals variables): Matrimonis, defuncions, naixements. Per als 
matrimonis: edat, sexe, estat civil anterior, professió, lloc de residència, forma de celebració del 
matrimoni, nacionalitat dels cònjuges. Per a les defuncions: edat, sexe, estat civil, professió, lloc de 
residència, lloc de la mort. Per als naixements: edat dels pares per als naixements, nacionalitat dels 
pares, lloc d'inscripció, temps de gestació.  
Col·lectiu: Matrimonis i cònjuges, defuncions, nascuts. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
16.182,41 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7869 Enquesta de fecunditat. 

Fins: Obtenció de dades sobre la fecunditat a Espanya. 
Organismes que hi intervenen: INE. 
Descripció general (principals variables): Fecunditat de les dones. Edat, estat civil, relació de 
parella, professió, lloc de residència, nombre de fills. Per mostreig. 
Col·lectiu: Població en un determinat interval d'edat. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.136,44 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7870 Estadística de nul·litats, separacions i divorcis. 

Fins: Coneixement del nombre de divorcis, separacions i nul·litats i de les principals 
característiques sociodemogràfiques dels cònjuges implicats. 
Organismes que hi intervenen: INE, Consell General del Poder Judicial.  
Descripció general (principals variables): Nombre de sentències de divorci, separació i nul·litat. 
Edat, sexe i nacionalitat dels cònjuges, durada del matrimoni, nombre de fills i característiques de la 
decisió de la sentència.  
Col·lectiu: Resolucions judicials relatives a les nul·litats, les separacions i els divorcis. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
264,79 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7871 Estadística de variacions residencials. 

Fins: Estudi de les variacions residencials entre municipis del territori nacional i les d'origen o 
destinació a l'estranger. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Migració. Sexe, lloc i data de naixement, nacionalitat, 
lloc de procedència i destinació, data d'inscripció (data d'alta).  
Col·lectiu: Altes i baixes en el padró per variació residencial, interiors o amb procedència o 
destinació a l'estranger. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
111,46 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7872 Estadística de migracions. 

Fins: Quantificació i descripció de les principals característiques demogràfiques dels fluxos 
migratoris tant exteriors com interiors. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats 
procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Immigracions procedents de l'estranger, emigracions 
amb destinació a l'estranger i migracions interprovincials i interautonòmiques. Sexe, any de 
naixement, edat, nacionalitat i país de naixement del migrant i origen (país, comunitat autònoma o 
província) o destinació (país, comunitat autònoma o província) de la migració.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
446,41 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7873 Estadística d'espanyols residents a l'estranger retornats. 

Fins: Obtenció i difusió de dades relatives al flux d'espanyols residents a l'estranger retornats. 
Organismes que hi intervenen: MESS, consolats espanyols a l'estranger (MAEC).  
Descripció general (principals variables): Baixes consulars. Origen i destinació.  
Col·lectiu: Baixes consulars d'espanyols residents a l'estranger. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
72,06 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  

 
 
7874 Estadística de població estrangera sol·licitant de protecció internacional, 
refugiats, beneficiaris de protecció subsidiària, desplaçats i apàtrides. 

Fins: Presentar un estat de la situació anual del nombre d'estrangers sol·licitants de protecció 
internacional (asil i protecció subsidiària) a Espanya, per nacionalitats, i de les resolucions de 
concessió de l'estatut de refugiat i de protecció subsidiària, així com dels desplaçats i dels 
apàtrides, per disposar d'un quadre de situació més fidedigne del nombre d'estrangers que estan en 
el territori nacional en un període determinat de temps. 
Organismes que hi intervenen: MINT.  
Descripció general (principals variables): Població d'estrangers sol·licitant de protecció 
internacional i apàtrides. Resolucions adoptades, desplaçats, sexe.  
Col·lectiu: Estrangers sol·licitants de protecció internacional, desplaçats, refugiats i apàtrides. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
144,48 milers d'euros previstos en el pressupost del MINT.  
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7875 Estadística d'estrangers amb certificat de registre o targeta de residència en 
vigor. 

Fins: Obtenció, explotació i difusió de dades sobre volum i característiques dels estrangers amb 
certificat de registre o targeta de residència en vigor. 
Organismes que hi intervenen: MESS, D. G. de la Policia (MINT).  
Descripció general (principals variables): Estrangers amb certificat de registre o targeta de 
residència en vigor. Edat, sexe, nacionalitat, règim de residència, tipus d'autorització de residència, 
lloc de naixement i motiu d'expedició.  
Col·lectiu: Estrangers amb certificat de registre o targeta de residència en vigor. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
552,04 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  

 
 
7876 Fluxos d'autoritzacions de residència concedides a estrangers. 

Fins: Obtenció, explotació i difusió de dades sobre fluxos d'autoritzacions de residència, 
autoritzacions d'estades per estudis i certificats de registre corresponents a ciutadans estrangers 
(sol·licituds, concessions, denegacions, caducitats, etc.). 
Organismes que hi intervenen: MESS, D. G. de la Policia (MINT).  
Descripció general (principals variables): Autoritzacions de residència, autoritzacions d'estada 
per estudis i certificats de registre tramitats en el període. Tipus d'esdeveniment, característiques 
del tràmit (tipus de tràmit, règim de residència, motiu d'expedició, etc.), característiques de 
l'estranger (edat, sexe, nacionalitat, lloc de naixement, etc.).  
Col·lectiu: Autoritzacions tramitades en el període (sol·licitades, concedides, denegades, etc.). 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
552,04 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  

 
 
7877 Estadística d'estrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor. 

Fins: Obtenció, explotació i difusió de dades sobre volum i característiques dels estrangers amb 
autorització d'estada per a recerca i estudis en vigor. 
Organismes que hi intervenen: MESS, D. G. de la Policia (MINT).  
Descripció general (principals variables): Estrangers amb autorització d'estada per a recerca i 
estudis en vigor. Edat, sexe, nacionalitat, tipus d'autorització d'estada i durada de l'autorització.  
Col·lectiu: Estrangers amb autorització d'estada per a recerca i estudis en vigor. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
138,00 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  

 
 
7878 Estadística de visats expedits en oficines consulars. 

Fins: Obtenció, explotació i difusió de dades sobre volum i característiques dels visats sol·licitats, 
expedits i denegats per les oficines consulars d'Espanya a l'exterior. 
Organismes que hi intervenen: MESS, MAEC.  
Descripció general (principals variables): Visats sol·licitats, expedits i denegats per oficines 
consulars d'Espanya a l'exterior. País de l'oficina consular d'Espanya a l'exterior i classe de visat 
expedit, edat, sexe i nacionalitat.  
Col·lectiu: Visats. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
69,00 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  
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7879 Estadística d'adquisicions de nacionalitat espanyola de residents. 

Fins: Conèixer el nombre de procediments d'adquisició de nacionalitat espanyola per part de 
residents a Espanya resolts cada any en funció de les principals característiques demogràfiques i 
de la causa d'adquisició. Aquesta informació és al seu torn necessària per construir les xifres de 
població, atès que la variable 'nacionalitat' es veu afectada pel procés d'adquisició de nacionalitat 
espanyola. 
Organismes que hi intervenen: INE, Direcció General de Registres i del Notariat (MJUS).  
Descripció general (principals variables): persones, sexe, edat, nacionalitat anterior, província o 
país de residència, causa de l'adquisició, país de naixement, mes d'efecte.  
Col·lectiu: Persones estrangeres residents a Espanya que adquireixen la nacionalitat espanyola en 
el període de referència. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
216,29 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7880 Estadística de concessions de nacionalitat espanyola per residència. 

Fins: Obtenció, explotació i difusió de dades sobre volum i característiques de concessions de 
nacionalitat espanyola per residència. 
Organismes que hi intervenen: MESS, Subdirecció General de Nacionalitat i Estat Civil (MJUS).  
Descripció general (principals variables): Concessió de nacionalitat espanyola per residència. 
Província del Registre Civil, nacionalitat de les persones que van obtenir la nacionalitat espanyola, 
lloc de naixement, sexe, edat, i motiu de la concessió.  
Col·lectiu: Concessions de nacionalitat espanyola per residència. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
69,00 milers d'euros previstos en el pressupost del MESS.  

 
 
7881 Projeccions de població. 

Fins: Càlcul de poblacions futures, per sexe i edat, amb horitzó de població de 50 anys. Les 
projeccions pretenen mostrar com serà l'evolució de la població si es mantenen les tendències 
demogràfiques més recents. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents 
de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Població, naixements, defuncions i moviments 
migratoris. Sexe i edat.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
382,54 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7882 Projecció de llars. 

Fins: Proporcionar una simulació estadística del nombre de llars futures d'Espanya, de cada 
comunitat autònoma i de cada província, en cas que es prolonguin les tendències demogràfiques i 
comportaments socials actualment observats. S'ha d'oferir aquesta informació cada dos anys amb 
un horitzó projectiu de 15 anys i desagregada segons tipus de llar. Els resultats han de ser, per la 
seva forma de construcció, plenament coherents amb els de les projeccions de població també 
difosos per l'INE. A més, trimestralment proporciona estimacions de caràcter provisional a les 
enquestes a llars, que necessiten per al seu calibratge el nombre de llars existents cada mes, a 
escala de província i segons mida de la llar. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb 
resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Nombre de llars. Mida de la llar.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
213,73 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7883 Taules de mortalitat. 

Fins: Mesurament de la mortalitat i les sèries biomètriques per a la població espanyola d'acord amb 
els fluxos de defuncions observats i els efectius poblacionals residents en cada moment, per àmbit 
territorial. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Població, defuncions, risc de mort, probabilitat de 
supervivència, supervivents a edats complertes i altres sèries biomètriques. Sexe, edat.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
100,07 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7884 Indicadors demogràfics bàsics. 

Fins: Informació sobre les principals característiques de la situació demogràfica actual. Mitjançant 
elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Població, mortalitat, fecunditat, migració. Sexe, edat.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
219,43 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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Sector o tema: Nivell, qualitat i condicions de vida 

 
 
7911 Explotació estadística del banc de dades d'infraestructura i equipaments 
locals (EIEL). 

Fins: Informació de la dotació d'infraestructura, equipament local i socioeconòmic, dades 
demogràfiques de cada municipi o entitat local. 
Organismes que hi intervenen: MHAP, diputacions provincials, cabildos i consells insulars, 
comunitats autònomes uniprovincials i Generalitat de Catalunya. No fan l'enquesta el País Basc i 
Navarra.  
Descripció general (principals variables): Població, habitatges, planejament urbanístic, 
infraestructura viària urbana, carreteres, energia, enllumenat públic, proveïment, potabilització, 
sanejament, depuració d'aigües, residus urbans, abocadors, serveis de comunicacions, noves 
tecnologies, nuclis de població, entitat de població, centres d'ensenyament, centres culturals, 
centres assistencials, sanitaris, esportius, parcs i jardins, mercats i fires, escorxador, cementiris, 
tanatoris, protecció civil i altres equipaments. Nuclis de població, entitat de població, municipi, 
província, comunitat autònoma.  
Col·lectiu: Nuclis de població, termes municipals. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
3.272,84 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
7912 Enquesta de pressupostos familiars (EPF). 

Fins: Evolució anual de les despeses de les llars, estructura i distribució d'aquestes. Informació per 
a l'estimació del consum privat de la comptabilitat nacional i per establir l'estructura de les 
ponderacions de l'IPC. 
Organismes que hi intervenen: INE, Euskal Estatistika-Erakundea/Institut Basc d'Estadística, 
AEAT.  
Descripció general (principals variables): Despeses de consum de les llars per béns i serveis en 
termes monetaris. Mida de municipi, mida i composició de la llar. Per mostreig.  
Col·lectiu: Llars privades que resideixen en habitatges familiars principals i els seus membres. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
34.913,60 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7913 Consum alimentari en llars a Espanya. 

Fins: Realització de l'estudi del consum alimentari en llars a Espanya. A través de les anotacions 
efectuades per un panell de responsables de compra de la llar, amb un escàner, es coneixen les 
quantitats, els preus, els llocs de compra, etc. 
Organismes que hi intervenen: MAAA.  
Descripció general (principals variables): Quantitat comprada, preu unitari, despeses en 
alimentació, quota de mercat en percentatge de valor i volum segons lloc de compra. Anys, 
productes, zones geogràfiques, lloc de compra, tipus d'establiment, nivell socioeconòmic de la llar, 
nombre de membres de la llar, edat del responsable de la compra, activitat de la mestressa de 
casa, presència de nens i la seva edat, tipus d'establiment on es compra, cicles de vida de la llar. 
Per mostreig.  
Col·lectiu: Llars. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
4.592,60 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  
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7914 Enquesta financera de les famílies (EFF). 

Fins: Relacionar les rendes, els actius (financers i no financers), els deutes i la despesa de cada 
unitat familiar. Caracteritzar la situació patrimonial de les famílies espanyoles. 
Organismes que hi intervenen: BANESP, INE, Agència Estatal d'Administració Tributària (MHAP).  
Descripció general (principals variables): Patrimoni (mobiliari i immobiliari), deutes i rendes 
(salarials i no salarials). Detalls de la renda, per fonts de renda, i del patrimoni, segons les classes 
d'actius en què es materialitza, amb encreuaments addicionals per variables sociodemogràfiques 
(edat, educació, situació laboral, etc.). Per mostreig.  
Col·lectiu: Llars privades que resideixen en habitatge familiar principal. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
No aplicable perquè no es finança amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat.  

 
 
7915 Enquesta de joventut. 

Fins: Obtenció i difusió de dades sobre la situació general de la joventut espanyola. 
Organismes que hi intervenen: MSSI.  
Descripció general (principals variables): Grau d'independència de la família, independència 
econòmica, incorporació al treball, actituds socials, polítiques, religioses, organització del temps. 
Entitat de població per nombre d'habitants, sexe, grups d'edat, situació socioeconòmica i nivell 
d'estudis. Per mostreig.  
Col·lectiu: Població espanyola de tots dos sexes de 15 a 29 anys. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
300,00 milers d'euros previstos en el pressupost del MSSI.  

 
 
7916 Sondejos d'opinió i situació de la joventut a Espanya. 

Fins: Coneixement i descripció de la situació general de la joventut espanyola. 
Organismes que hi intervenen: MSSI.  
Descripció general (principals variables): Valors, actituds, associacionisme, relacions sexuals, 
violència, immigració, telèfon mòbil i Internet, relacions familiars, emancipació, igualtat home-dona, 
oci i temps lliure, consum de tabac, alcohol i altres substàncies. Entitat de població per nombre 
d'habitants, sexe, grups d'edat, situació socioeconòmica i nivell d'estudis. Mitjançant sondejos 
d'opinió.  
Col·lectiu: Població de 15 a 29 anys. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
599,99 milers d'euros previstos en el pressupost del MSSI.  

 
 
7917 Enquesta de centres i serveis d'atenció a les persones sense sostre. 

Fins: Estudi de les característiques dels centres d'atenció a les persones sense sostre. 
Organismes que hi intervenen: INE, Euskal Estatistika-Erakundea/Institut Basc d'Estadística.  
Descripció general (principals variables): Prestacions ofertes, població atesa, fonts de 
finançament, recursos humans i financers, i característiques dels centres. Prestació oferta, població 
atesa, titularitat, mida del municipi d'ubicació, centres d'allotjament col·lectiu i centres que ofereixen 
restauració. Per enumeració completa.  
Col·lectiu: Centres que presten atenció a les persones sense sostre. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
187,07 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7918 Enquesta a les persones sense llar. 

Fins: Estudi de la situació i condicions de vida de les persones sense sostre. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Persones sense sostre. Característiques geogràfiques 
(comunitat autònoma de referència, lloc de naixement, nacionalitat). Característiques relatives a la 
persona (sexe, edat, ocupació, nivell d'estudis, consum d'alcohol, consum de drogues). Per 
mostreig. 
Col·lectiu: Persones adultes sense sostre que acudeixen als centres que ofereixen serveis 
d'allotjament i de restauració. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
67,45 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7919 Estadística de víctimes mortals per violència de gènere a mans de la seva 
parella o exparella. 

Fins: Obtenció i difusió de resultats de tots els casos de víctimes mortals per violència de gènere a 
mans de les seves parelles o exparelles, i dels agressors, en termes de la Llei orgànica 1/2004, de 
28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, així com difusió de 
dades agregades. 
Organismes que hi intervenen: MSSI, unitats de coordinació i de violència sobre la dona de les 
delegacions i subdelegacions del Govern, Consell General del Poder Judicial-Fiscalia, INSS.  
Descripció general (principals variables): Dones mortes i agressors. Edat i país de naixement de 
la víctima, relació amb l'autor de l'agressió, edat i país de naixement de l'autor de l'agressió, 
existència de denúncia, de mesures de protecció i de trencament de les mesures.  
Col·lectiu: Dones mortes per violència de gènere i agressors. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
38,40 milers d'euros previstos en el pressupost del MSSI.  

 
 
7920 016-Servei telefònic d'informació i assessorament jurídic en matèria de 
violència de gènere. 

Fins: Proporcionar informació sobre la utilització del servei telefònic del 016. 
Organismes que hi intervenen: MSSI.  
Descripció general (principals variables): Trucades de violència de gènere ateses en el servei 
telefònic 016. Nombre de trucades, persones que efectuen les trucades, edat de la víctima i de 
l'agressor, nacionalitat de la víctima i de l'agressor, estat civil de la víctima i de l'agressor, nombre 
de fills, nivell d'estudis, situació laboral, dia de la setmana, hora del dia, mida de l'hàbitat, durada de 
la relació, tipus de maltractament, tipus de trucada. Per enumeració completa.  
Col·lectiu: Trucades de violència de gènere ateses en el telèfon 016. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
75,20 milers d'euros previstos en el pressupost del MSSI.  
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7921 Servei telefònic d'atenció i protecció per a víctimes de violència de gènere - 
ATENPRO. 

Fins: Proporcionar informació estadística sobre el funcionament i l'ús del servei d'atenció i protecció 
a les víctimes de violència de gènere. 
Organismes que hi intervenen: MSSI.  
Descripció general (principals variables): Usuàries del servei. Edat, nacionalitat, estat civil, 
nombre de fills, nivell d'estudis, situació laboral, etc. de les usuàries del servei, tipus de relació entre 
usuària i agressor, edat i nacionalitat de l'agressor, mida de l'hàbitat, temps de permanència en el 
servei. Per enumeració completa.  
Col·lectiu: Usuàries del servei telefònic d'atenció i protecció per a víctimes de violència de gènere. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
33,20 milers d'euros previstos en el pressupost del MSSI.  

 
 
7922 Macroenquesta de violència contra la dona. 

Fins: Estimar la prevalença de la violència contra la dona a Espanya diferenciant la violència que es 
produeix en l'àmbit de la parella o l'exparella de la violència soferta per les dones fora de l'àmbit de 
la parella. Identificar i quantificar els tipus de violència soferts distingint entre violència física, sexual, 
emocional, de control i econòmica en el cas de la violència en la parella, i entre violència física i 
sexual en el cas de la violència exercida per tercers. 
Organismes que hi intervenen: MSSI, Centre de Recerques Sociològiques (MPRE).  
Descripció general (principals variables): Violència declarada algun cop a la vida, violència 
declarada en l'últim any, freqüència, severitat, tipus d'agressor. Situació familiar i laboral, nivell 
educatiu, nivell d'ingressos de l'entrevistada, nivell d'ingressos a la llar, país de naixement, 
discapacitat, mida de l'hàbitat de residència. Per mostreig.  
Col·lectiu: Dones residents a Espanya de més de 16 anys. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
61,80 milers d'euros previstos en el pressupost del MSSI.  

 
 
7923 Enquesta de condicions de vida (ECV). 

Fins: Recerca sobre diferents aspectes del nivell, condicions de vida de les llars i els seus canvis. 
Organismes que hi intervenen: INE, AEAT, INSS, Hisenda Tributària de Navarra, Hisenda Foral 
de Bizkaia.  
Descripció general (principals variables): Ingressos de la llar i dels seus membres, condicions de 
vida, evolució en el temps del nivell i condicions de vida, composició de la pobresa i l'exclusió social. 
Demogràfiques, econòmiques, socials. Per mostreig.  
Col·lectiu: Llars privades (i els seus membres) que resideixen en habitatge familiar principal. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
13.024,54 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7924 Enquesta d'ocupació del temps. 

Fins: Coneixement de les activitats dutes a terme per les persones: activitat de producció de béns i 
serveis (renumerades i no remunerades), distribució de les responsabilitats familiars de la llar, 
participació de la població en activitats culturals i d'oci, temps utilitzat en transport i en altres 
activitats. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Nivell, estructura i distribució del temps de la població 
en diferents activitats, percentatge de persones que porten a terme diferents activitats i durada 
mitjana i agregada d'aquelles. Variables socials bàsiques. Per mostreig.  
Col·lectiu: Persones que resideixen en llar familiar i llars familiars. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
2.136,58 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7925 Enquesta social general espanyola. 

Fins: Obtenir un retrat de la societat espanyola i establir relacions entre els diferents aspectes que 
la componen. El qüestionari aplicat està compost per dos blocs de preguntes, un fix que s'ha de 
repetir en totes les edicions de l'enquesta i una altra variable, que canvia en cada edició. 
Organismes que hi intervenen: MPRE.  
Descripció general (principals variables): Mòdul fix: situació laboral, ocupació, sector d'activitat, 
característiques del treball actual i de la primera feina, nivell d'ingressos personal i de la llar, 
ubicació en escala ideològica, satisfacció amb la vida i amb aspectes concrets (treball, amistats, 
etc.), religió i pràctica religiosa, identitat nacional, pertinença a associacions. Nivell d'estudis, 
situació laboral, ocupació, sector d'activitat, religió, pràctica religiosa i ubicació en l'escala 
d'ideologia del cònjuge/parella, dels pares de la persona entrevistada (quan la persona entrevistada 
tenia 16 anys), i, si s'escau, dels fills/es. Característiques sociodemogràfiques. Per mostreig.  
Col·lectiu: Població resident a Espanya de 18 o més anys. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
308,84 milers d'euros previstos en el pressupost del MPRE.  

 
 
7926 Enquesta social europea. 

Fins: Recollir dades de qualitat per avançar en el coneixement de la realitat sociopolítica tant a 
investigadors com a gestors públics. És una enquesta adscrita a un European Research 
Infrastructure Consortium (ERIC) de la Comissió Europea sobre actituds, valors, característiques 
sociodemogràfiques i pautes de comportament a Europa i es porta a terme a més de vint-i-cinc 
països europeus. 
Organismes que hi intervenen: MPRE.  
Descripció general (principals variables): Mòdul fix: confiança en el govern, polítics i principals 
institucions, interès en la política i indicadors de participació política, valors i actituds socials i 
polítiques, valors i actituds en temes morals, indicadors sobre inclusió/exclusió social, percepció de 
l'amenaça terrorista, de la por al delicte, religió i pràctica religiosa, identificació ètnica, sentiment 
nacional, satisfacció amb la vida i indicadors de benestar.  
Dos mòduls rotatoris (edició 2014): el primer inclou preguntes per indagar sobre les actituds envers 
la immigració i el segon se centra a obtenir dades sobre les desigualtats socials en matèria de salut. 
Variables sociodemogràfiques, nivell d'estudis, situació laboral, ocupació i sector d'activitat (tant de 
la persona entrevistada com del seu cònjuge/parella), indicadors sobre ingressos i situació 
econòmica personal i de la llar. Per mostreig.  
Col·lectiu: Població resident a Espanya de 15 anys i més. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.101,04 milers d'euros previstos en el pressupost del MPRE.  
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7927 Baròmetres d'opinió. 

Fins: Pols de l'opinió pública en qüestions d'actualitat i seguiment de la valoració subjectiva de la 
situació social, política i econòmica. 
Organismes que hi intervenen: MPRE.  
Descripció general (principals variables): Valoració de la situació econòmica actual i prospectiva, 
valoració de la situació política actual i prospectiva, expectatives efectuades amb l'ocupació, 
intenció directa de vot, simpatia cap als partits polítics, valoració dels líders polítics nacionals, 
valoració dels membres del govern, valoració dels principals problemes del país, expectatives, 
vacances, constitució i institucions. Sexe, edat, nivell d'estudis, relació amb l'activitat, ocupació, 
condició socioeconòmica. Mitjançant sondejos d'opinió.  
Col·lectiu: Persones de nacionalitat espanyola de més de 18 anys. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
2.338,24 milers d'euros previstos en el pressupost del MPRE.  

 
 
7928 Baròmetre del clima de confiança del sector agroalimentari. 

Fins: Elaborar índexs que permetin mesurar de manera quantitativa i periòdica el clima de 
confiança dels diferents agents participants en el procés de comercialització agroalimentària 
(productors, indústria, majoristes, distribuïdors i consumidors). 
Organismes que hi intervenen: MAAA.  
Descripció general (principals variables): Conjuntura econòmica, conjuntura sectorial, confiança 
alimentària i àmbit comercial. Diferents agents de la cadena (productors, indústria, majoristes, 
distribuïdors i consumidors), sectors. Mitjançant sondejos d'opinió.  
Col·lectiu: Productors, indústria, majoristes, distribuïdors i consumidors. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.815,00 milers d'euros previstos en el pressupost del MAAA.  

 
 
7929 Opinió pública i fiscalitat. Baròmetre fiscal IEF. 

Fins: Mesurar l'evolució de les opinions i les actituds dels espanyols relatives a la fiscalitat. Estudi 
longitudinal des de 1995. 
Organismes que hi intervenen: MHAP.  
Descripció general (principals variables): Tres blocs fixos: la relació entre els impostos i l'oferta 
pública de serveis i prestacions; el comportament fiscal dels contribuents i la imatge corporativa de 
la Hisenda Pública. Un bloc específic cada any sobre un tema d'actualitat fiscal. Cinc segments: 
empresaris, agricultors, professionals, assalariats, inactius i no ocupats (desocupats, pensionistes, 
mestresses de casa, estudiants). Quotes d'hàbitat, sexe, edat i categoria socioeconòmica, en cada 
segment. Mitjançant sondejos d'opinió.  
Col·lectiu: Persones de nacionalitat espanyola, de més de 18 anys. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
539,63 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  
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7930 Indicador de confiança del consumidor (ICC). 

Fins: Anticipar el comportament del consum privat a Espanya i proveir informació que ajudi a 
interpretar aquest comportament. La seva construcció es fonamenta principalment en preguntes 
sobre les percepcions dels consumidors tant en relació amb l'evolució econòmica recent (6 mesos), 
com respecte a la seva potencial evolució en el futur immediat (6 mesos). 
Organismes que hi intervenen: MPRE.  
Descripció general (principals variables): Indicador de situació actual i indicador d'expectatives. 
Tipus d'interès, estalvi, expectatives d'inflació, consum de béns duradors. Sexe, edat, estat civil, 
mida d'hàbitat, estudis, activitat, situació laboral, ingressos, nacionalitat, ideologia i record de vot. 
Per mostreig.  
Col·lectiu: Població resident a Espanya major de 16 anys. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
670,36 milers d'euros previstos en el pressupost del MPRE.  

 
 
7931 Indicadors de qualitat de vida. 

Fins: Mesura concisa i multidimensional del benestar de la població i dels factors que el 
condicionen i la seva comparació en el temps, entre grups socials i entre territoris. Mitjançant 
elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): Indicadors sobre condicions materials de vida, treball, 
salut, educació, oci i relacions socials, seguretat física i personal, governança i drets bàsics, entorn i 
medi ambient, benestar subjectiu. Sexe, edat, tipus de llar, nivell de renda, nivell d'educació, 
nacionalitat, grau d'urbanització.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
607,78 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7932 Indicadors urbans. 

Fins: Recollir informació sobre les condicions de vida de 258 ciutats de mida mitjana i gran dins de 
la Unió Europea i els països candidats. Té com a missió la recopilació, l'estimació i la publicació de 
dades estadístiques de contingut socioeconòmic per conèixer i mesurar la qualitat de vida (benestar 
social) en un determinat nombre d'àrees territorials. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis 
amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE, AEAT, Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).  
Descripció general (principals variables): Més de 250 indicadors de demografia, aspectes 
socials, aspectes econòmics, participació civil, educació, medi ambient, transports i viatges, societat 
de la informació i cultura i oci.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
1.029,74 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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7933 Dones i homes a Espanya. 

Fins: Introduir la perspectiva de gènere a tota la informació estadística per promoure mesures 
polítiques i socials encaminades a establir la igualtat de gènere en tots els camps de preocupació 
social. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: INE, Institut de la Dona i per a la Igualtat d'Oportunitats (MSSI).  
Descripció general (principals variables): Indicadors de gènere en població, educació, treball, 
ciència i tecnologia, renda, distribució i consum, protecció social, salut, cultura i oci, cohesió social. 
Edat, estudis, ingressos, situació en l'activitat.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
282,76 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7934 Panell de renda. 

Fins: Facilitar informació per dur a terme estudis de caràcter longitudinal sobre la renda de les 
persones físiques i la seva distribució i concentració a partir del seguiment d'un panell d'individus al 
llarg del temps. Així mateix s'utilitza la informació del panell per dissenyar política fiscal a través 
d'eines de microsimulació. També és una finalitat la difusió periòdica de la informació del panell en 
el marc de l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics sobre millores en la 
transparència en els àmbits estadístic i econòmic. 
Organismes que hi intervenen: MHAP.  
Descripció general (principals variables): Variables contingudes en les declaracions de l'IRPF 
(model 100).  
Col·lectiu: No aplicable.  
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
397,90 milers d'euros previstos en el pressupost del MHAP.  

 
 
 
Sector o tema: Estadístiques no desglossables per sector o tema 

 
 
7961 Atles nacional d'Espanya. 

Fins: Presentació cartogràfica d'una visió completa i integrada de la geografia física (medi físic 
terrestre i marí) i humana (informació demogràfica, sociologia, coneixement del territori, activitats 
econòmiques i altres) d'Espanya. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats 
procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: MFOM, sector públic en general.  
Descripció general (principals variables): Informació estadística de caràcter general. Variables 
pròpies de cada sector.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
611,68 milers d'euros previstos en el pressupost del MFOM.  

 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 279  Divendres 18 de novembre de 2016  Secc. I. Pàg. 151

 
7962 Indicadors de disponibilitats interiors de manufactures de consum i equip. 

Fins: Aproximació i seguiment del comportament del consum privat i de la inversió en equip a 
través d'indicadors de producció, d'una banda, i indicadors de comerç exterior, de l'altra. Mitjançant 
elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: MECC.  
Descripció general (principals variables): Indicadors de disponibilitats interiors de béns de 
consum, distingint entre consum alimentari, durador i no durador, i béns d'equip.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
102,00 milers d'euros previstos en el pressupost del MECC.  

 
 
7963 Indicadors sintètics de l'economia espanyola. 

Fins: Obtenció d'un conjunt d'eines útils per al seguiment conjuntural de l'activitat econòmica, així 
com per fer previsions a curt termini. Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats 
procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: MECC.  
Descripció general (principals variables): Indicadors sintètics d'activitat, de consum, d'inversió en 
equip, d'inversió en construcció, d'inversió en habitatge i d'activitat en els serveis.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
99,52 milers d'euros previstos en el pressupost del MECC.  

 
 
7964 Síntesi d'indicadors econòmics (SIE). 

Fins: Apreciació de la conjuntura recent a partir dels indicadors econòmics més rellevants. 
Mitjançant elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts. 
Organismes que hi intervenen: MECC.  
Descripció general (principals variables): Indicadors econòmics internacionals, activitat i 
demanda interna, mercat laboral, preus i salaris, sector exterior, sector financer, sector públic.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
3.581,62 milers d'euros previstos en el pressupost del MECC.  
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Sector o tema: Normalització i metodologia general 

 
 
7981 Sistema integrat de metadades (SIM). 

Fins: El Sistema integrat de metadades (SIM) inclou les metadades de referència, per descriure les 
operacions estadístiques en el seu conjunt, les metadades estructurals, per identificar i descriure la 
dada; i les metadades de procés, que contenen els detalls dels tractaments als quals se sotmeten 
les dades al llarg del procés de producció estadística. L'objectiu del SIM és afavorir l'eficiència i la 
reutilització en el procés productiu i facilitar la coordinació metodològica entre els elaboradors 
d'enquestes. El SIM ofereix actualment als usuaris una fitxa metodològica estandarditzada per a 
totes les operacions estadístiques i un glossari de conceptes i definicions associats a la informació 
difosa per l'INE. 
Organismes que hi intervenen: INE.  
Descripció general (principals variables): No aplicable.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
844,50 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7982 Adaptació de classificacions internacionals a la realitat nacional. 

Fins: Adaptació de les noves versions que es facin de les classificacions internacionals, 
principalment de la Unió Europea, a la realitat nacional.  
Organismes que hi intervenen: INE. 
Descripció general (principals variables): No aplicable.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
99,64 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  

 
 
7983 Relació de municipis i els seus codis per províncies. 

Fins: Obtenció de la relació de municipis i els seus codis a 1 de gener de cada any. 
Organismes que hi intervenen: INE, D. G. de Coordinació de Competències amb les Comunitats 
Autònomes i les Entitats Locals (MHAP).  
Descripció general (principals variables): Denominació i codi dels municipis inscrits en el 
Registre d'entitats locals.  
Col·lectiu: No aplicable. 
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-2020: 
28,78 milers d'euros previstos en el pressupost de l'INE.  
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SECCIÓ 2a DEFINICIONS DELS CONCEPTES UTILITZATS 

Es resumeixen a continuació les definicions dels conceptes i codis utilitzats en el Pla estadístic 
nacional 2017-2020. 

 
 
1 Operació estadística 

És la unitat que s'utilitza per estructurar el Pla estadístic nacional i els programes anuals que el 
desenvolupen i classificar el seu contingut, i no s'ha de confondre amb conceptes com els 
d'estadística (en el sentit de taula), publicació estadística (que pot recollir el resultat d'una o 
diverses operacions) o programa estadístic (grup d'operacions estadístiques relacionades). 

Una operació estadística, en el sentit en què s'utilitza en aquest Pla, consisteix en el conjunt 
d'activitats que partint d'una recollida de dades individuals condueix a la presentació de resultats 
agregats en forma de taules o d'índexs. Les dades individuals es poden recollir: 

a) directament de les unitats informants mitjançant un qüestionari o joc de qüestionaris que es 
processen conjuntament; 
b) mitjançant l'observació dels fets sobre un determinat fenomen, i 
c) a través d'un determinat registre o arxiu creat amb fins diferents dels estadístics. 

A aquest concepte estricte d'operació estadística s'afegeixen altres operacions, necessàries per 
produir amb eficiència estadístiques de qualitat o que consisteixen en formes particulars o 
sintètiques de presentar resultats, que també s'inclouen en el Pla, com: 

a) elaboració de síntesis mitjançant la utilització de dades i resultats procedents de diverses fonts; 
b) elaboració de nomenclatures i classificacions d'ús ampli; 
c) confecció de registres d'unitats estadístiques utilitzats com marcs de censos i enquestes, i 
d) desenvolupament de mètodes i procediments, estadístics i informàtics, per millorar la producció 
d'estadístiques. 

 
 
2 Codis de l'operació estadística  

Codi de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2017-2020 

És un codi correlatiu per sectors, que es manté fix al llarg dels seus quatre anys de vigència. Les 
noves estadístiques que s'incorporin al Pla mitjançant els programes anuals s'han d'anar afegint 
amb un codi correlatiu en el seu sector respectiu. Els codis del Pla estadístic nacional varien d'un 
pla a un altre. 

Codi de l'operació estadística a l'Inventari d'operacions estadístiques (IOE) 

És el codi d'identificació de l'operació estadística a l'IOE (http://www.ine.es/dyngs/IOE/es/index.htm). Es 
tracta d'un codi de cinc dígits, sense cap significat, que s'ha mantingut fix per a cada operació 
estadística al llarg del temps.  

En la relació d'operacions estadístiques per organisme responsable (annex II, secció 2a) s'inclou la 
correspondència entre les estadístiques del Pla estadístic nacional i les estadístiques de l'IOE. 
Aquesta relació és biunívoca per a la majoria d'aquestes, és a dir, una operació estadística del Pla 
s'identifica amb una única operació de l'IOE. No obstant això, en alguns casos, per tal de fer-ne una 
lectura més senzilla, en el Pla s'han considerat agregacions d'operacions de l'IOE que es 
complementen (estadístiques referides a àrees d'informació que comporten elements suficientment 
homogenis i les porti a terme la mateixa unitat executora). 
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3 Nom de l'estadística  

És la denominació per la qual es coneix l'estadística, que hauria de ser únic, i identificar-la 
biunívocament en tots els àmbits. Si es tracta d'una agregació de diverses estadístiques de l'IOE, es 
posa el nom més adequat per representar-les totes. 

 
 
4 Fins 

Sota aquest títol s'indica breument l'objectiu general o els principals objectius particulars de 
l'operació estadística. 

Quan aquest és el cas, també s'esmenta aquí si es tracta d'una operació que s'elabora mitjançant 
l'elaboració de síntesis i d'anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts, és a dir, no requereix 
la recollida de dades individuals. 

 
 
5 Organismes que hi intervenen 

Són els organismes que participen en la realització de totes o algunes de les fases d'una operació 
estadística, i en poden ser un o diversos. En primer lloc figura l'«organisme responsable» de 
l'execució de l'operació estadística, seguit dels altres organismes que hi intervenen, si s'escau. 

Es tracta d'organismes diferents, per la qual cosa no es consideren les diferents unitats del mateix 
departament ministerial, ni les seves delegacions provincials.  

En el cas d'operacions estadístiques que utilitzen en alguna fase de la seva elaboració una font 
administrativa, es pot incloure com «organisme que hi intervé» l'organisme, la institució o 
l'administració pública que facilita aquesta informació administrativa en la mesura en què faci un 
treball previ a la tramesa de la informació, elaborat expressament perquè s'ajusti a les necessitats 
de l'«organisme responsable» de l'execució de l'operació estadística. 

En el cas d'operacions estadístiques que es fan amb una periodicitat superior a l'any, o de manera 
irregular o esporàdica, els altres organismes que hi intervenen que figuren en aquest Reial decret 
del Pla estadístic nacional 2017-2020 són els organismes la intervenció dels quals estigui 
confirmada en la seva data d'aprovació. Posteriorment, en els reials decrets d'aprovació dels 
programes anuals d'execució d'aquest Pla, els altres organismes que intervenen en la realització 
d'aquestes operacions estadístiques s'han d'anar actualitzant amb els organismes la intervenció 
dels quals estigui confirmada en la data d'aprovació del Reial decret respectiu. 

 
 
6 Descripció general (principals variables) 

Aquesta descripció es porta a terme esmentant breument les principals variables d'estudi i de 
classificació objecte de l'estadística. També s'afegeix aquí, per a les operacions estadístiques 
elaborades a partir d'una recollida directa de dades dels informants, si s'efectuen per enumeració 
completa, per mostreig, per combinació de cens i mostreig o mitjançant sondejos d'opinió. 

 
 
7 Col·lectiu 

El col·lectiu coincideix amb la població objecte de l'estadística, formada pel conjunt d'unitats a les 
quals es refereixen les dades, que en la majoria dels casos són també les unitats que es 
classifiquen a les taules, però no és necessari confondre-les amb aquestes, ni amb les unitats 
informants, ni tampoc amb les unitats de mostreig, encara que de vegades puguin coincidir. 
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També s'esmenten sota aquest epígraf les exclusions previstes d'una part de la població, i es 
comprenen també les que delimiten el seu àmbit territorial. 

 
 
8 Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2017-

2020 

S'inclou en aquest epígraf l'estimació dels crèdits pressupostaris integrats en els estats de 
despeses dels pressupostos generals de l'Estat necessaris per finançar l'operació estadística durant 
els quatre anys de vigència del Pla.  

Es tracta de xifres estimades ja que el Pla estadístic nacional no disposa d'un pressupost propi 
específic per a la seva realització. Les operacions estadístiques es financen amb els pressupostos 
ordinaris dels organismes concrets responsables de la seva execució, amb càrrec a una gran 
diversitat de programes pressupostaris, fins i tot dins d'un mateix departament.  

Amb la finalitat d'aconseguir la màxima homogeneïtat en les xifres dels diferents organismes, les 
estimacions s'han calculat d'acord amb criteris comuns, aprovats per la Comissió Interministerial 
d'Estadística, per a l'assignació de les diferents partides pressupostàries incloses en els estats de 
despeses dels pressupostos generals de l'Estat. Aquests criteris comuns són a l'adreça 
http://www.ine.es/normativa/leyes/plan/plan_2017-2020/normas_2017-2020.pdf.  

És necessari destacar que en el Pla estadístic nacional 2017-2020 i en els programes anuals que el 
portin a terme s'ha d'incloure l'estimació de les cotitzacions socials dels treballadors finançades amb 
càrrec a l'organisme en els crèdits pressupostaris necessaris per finançar les operacions 
estadístiques. Aquestes partides no es consideraven en els plans i programes previs aprovats. 

Les xifres s'han considerat amb la informació disponible el 2016 sobre el que es preveu per a 2017-
2020. Per aquests motius, les xifres del Pla estadístic nacional no es poden considerar xifres 
pressupostàries ni com una aproximació al cost de l'operació estadística esmentada en el 
quadrienni, i són més ajustades les que es considerin per als programes anuals que el portin a 
terme. 

En cas que hi hagi més d'un organisme finançador d'una estadística, s'especifiquen les quanties 
previstes en els pressupostos generals de l'Estat per a cadascun d'aquests.  

Per a les operacions estadístiques noves, de periodicitat quadriennal o superior, o irregulars i 
esporàdiques només s'inclou l'estimació dels crèdits pressupostaris necessaris per al seu 
finançament en el quadrienni 2017-2020 si es disposa d'informació suficient per efectuar l'estimació 
esmentada. 

No s'inclou l'estimació dels crèdits pressupostaris necessaris per finançar les operacions 
estadístiques responsabilitat del Banc d'Espanya atès que no es financen amb càrrec als 
pressupostos generals de l'Estat. 

 
 
9 Classificació sectorial 

Les operacions estadístiques del Pla estadístic nacional 2017-2020 es classifiquen segons els 
sectors o temes següents: 

01 Agricultura, ramaderia, silvicultura i caça 
02 Pesca i aqüicultura 
03 Medi ambient i desenvolupament sostenible 
04 Extracció de productes energètics i energia en general 
05 Mineria i indústria 
06 Construcció i habitatge 
07 Serveis (estadístiques generals) 
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08 Comerç interior i exterior 
09 Transport i activitats connexes 
10 Estadístiques d'empreses i unitats de producció no referides a sectors particulars 
11 Financeres i assegurances 
12 Preus 
13 Mercat laboral i salaris 
14 Comptes econòmics 
15 Administracions públiques i associacions 
16 Tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) 
17 Hostaleria i turisme 
18 Cultura, esport i oci 
19 Educació i formació 
20 Recerca científica i desenvolupament tecnològic 
21 Salut 
22 Protecció social i serveis socials 
23 Seguretat i justícia 
24 Demografia i població 
25 Nivell, qualitat i condicions de vida 
26 Estadístiques no desglossables per sector o tema 
27 Normalització i metodologia general 

 
 
10 Codis d'organismes 

 
Codi  Nom de l'organisme 

MAEC  Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació 
MJUS  Ministeri de Justícia 
MDEF  Ministeri de Defensa 
MHAP  Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 
MINT  Ministeri de l'Interior 
MFOM  Ministeri de Foment 
MECD  Ministeri d'Educació, Cultura i Esport 
MESS  Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social 
MIET  Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme 
MAAA  Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 
MPRE  Ministeri de la Presidència 
MECC  Ministeri d'Economia i Competitivitat 
INE  Institut Nacional d'Estadística 
MSSI  Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 
CGPJ  Consell General del Poder Judicial  
BANESP  Banc d'Espanya 
 CA  Comunitats autònomes 
EL   Entitats locals 
Eurostat  Oficina d'Estadística de la Unió Europea 
AEAT  Agència Estatal d'Administració Tributària 
AENA  Aeroports Espanyols i Navegació Aèria 
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Codi  Nom de l'organisme 

AECFA  Associació Espanyola per a la Coordinació i Facilitació de Franges Horàries 
CDTI  Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial 
CIEMAT  Centre de Recerques Energètiques Mediambientals i Tecnològiques 
CSIC  Consell Superior de Recerques Científiques 
IGAE  Intervenció General de l'Administració de l'Estat 
INGESA  Institut Nacional de Gestió Sanitària 
INSS  Institut Nacional de la Seguretat Social 
ISFAS  Institut Social de les Forces Armades 
MUFACE  Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat 
MUGEJU  Mutualitat de Funcionaris de l'Administració de justícia 

La taula de codis ministerials s'ha elaborat sobre la base de la Resolució de 26 de desembre de 
2011, de la Subsecretaria, per la qual es modifica l'annex de l'Acord del Consell de Ministres de 21 
de desembre de 2001, pel qual es disposa la numeració de les ordres ministerials que es publiquen 
en el «Butlletí Oficial de l'Estat». 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-20371 
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ANNEX IV 
Previsions pressupostàries 

SECCIÓ 1a ESTIMACIÓ DELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS NECESSARIS PER FINANÇAR EL 
PROGRAMA D'INVERSIONS 

(en milers d'euros) 
Organismes 

 
Any 2017  Any 2018  Any 2019   Any 2020   TOTAL 

Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ministeri de Defensa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 689,81 702,58 715,60 729,38 2.837,36

Ministeri de l'Interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ministeri de Foment 1.971,94 1.971,94 1.971,94 1.971,94 7.887,76

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport 100,00 550,00 450,00 320,00 1.420,00

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social 290,00 280,00 280,00 280,00 1.130,00

Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme 188,13 191,33 194,61 197,98 772,05

Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 11.945,16 11.356,16 11.895,16 11.895,16 47.091,66

Ministeri de la Presidència 160,00 160,00 160,00 160,00 640,00

Ministeri d'Economia i Competitivitat (sense l'INE) 4,39 4,48 4,55 4,65 18,07

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Consell General del Poder Judicial 163,67 163,67 163,67 163,67 654,68

Institut Nacional d'Estadística 32.408,97 30.826,62 56.219,87 48.890,33 168.345,79

TOTAL  47.922,07  46.206,78  72.055,40   64.613,11   230.797,37
Observacions: El Programa d'inversions inclou les previsions pressupostàries corresponents als articles "62 Inversió nova 
associada al funcionament operatiu dels serveis", "63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis" i "64 
Despeses d'inversió de caràcter immaterial" necessàries per millorar els mitjans de tot tipus necessaris per a l'acompliment de la 
funció estadística. 

SECCIÓ 2a ESTIMACIÓ DELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS NECESSARIS PER FINANÇAR LES 
OPERACIONS ESTADÍSTIQUES 

Estimació dels crèdits pressupostaris necessaris per finançar les operacions estadístiques any a any (en 
milers d'euros) 
Organismes  Any 2017  Any 2018  Any 2019  Any 2020   TOTAL 

Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació 480,01 480,01 480,01 480,01 1.920,04

Ministeri de Defensa 145,63 145,63 145,63 145,63 582,52

Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 13.825,00 13.964,60 14.108,08 14.253,83 56.151,53

Ministeri de l'Interior 1.093,91 1.093,91 1.093,91 1.093,91 4.375,65

Ministeri de Foment 3.753,90 3.753,90 3.753,90 3.753,90 15.015,60

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport 1.822,26 2.464,24 2.435,52 2.110,06 8.832,07

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social 2.696,55 2.641,30 2.641,30 2.686,55 10.665,70

Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme 1.254,89 1.262,76 1.270,45 1.279,10 5.067,20

Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 15.408,83 14.788,83 15.327,83 15.327,83 60.853,31

Ministeri de la Presidència 1.171,12 1.038,12 1.171,12 1.038,12 4.418,48

Ministeri d'Economia i Competitivitat (sense l'INE) 4.007,03 4.023,48 4.040,26 4.064,83 16.135,61

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 7.208,21 4.685,93 4.801,13 4.655,23 21.350,50

Consell General del Poder Judicial 806,26 806,26 806,26 806,26 3.225,05

Institut Nacional d'Estadística 90.786,77 90.049,30 90.220,00 84.680,11 355.736,17

TOTAL  144.460,37  141.198,28  142.295,41  136.375,37 564.329,43
Observacions: 
La suma de parcials pot no coincidir amb el total a causa de la repercussió de l'arrodoniment. 
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Estimació dels crèdits pressupostaris necessaris per finançar les operacions estadístiques en el quadrienni 
2017-2020 per capítols pressupostaris (en milers d'euros) 
Organismes   Anys 2017-2020 

   

Capítol 1 
(sense cot. 
soc. ocupador)

Capítol 1 
(cotiz. soc. 
ocupador) 

Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 

 

Capítol 7 

 

TOTAL 

Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació 184,80 39,64 1.095,60 600,00 1.920,04

Ministeri de Defensa 442,20 114,32 26,00 582,52

Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 38.616,45 11.427,64 866,03 2.837,36 2.404,04 56.151,53

Ministeri de l'Interior 3.575,98 789,26 10,40 4.375,65

Ministeri de Foment 6.275,16 624,68 228,00  7.887,76   15.015,60

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport 5.524,99 1.385,15 52,65 449,28 1.420,00 8.832,07

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social 7.727,74 1.807,96 1.130,00 10.665,70

Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme 3.393,70 770,70 130,76 772,05 5.067,20
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 8.195,02 2.165,54 3.021,09 47.091,66 380,00 60.853,31

Ministeri de la Presidència 77,72 32,76 4.308,00      4.418,48

Ministeri d'Economia i Competitivitat (sense l'INE) 12.513,07 2.879,40 725,08 18,07 16.135,61

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 6.111,42 1.585,36 8.784,81 4.868,92 21.350,50

Consell General del Poder Judicial 2.462,32 44,05 64,00 654,68 3.225,05

Institut Nacional d'Estadística 236.768,30 56.777,02 7.313,46  54.877,39   355.736,17

TOTAL   331.868,88  80.443,48  26.625,87  5.918,20  116.688,97 2.784,04   564.329,43

Observacions: 
El capítol 6 inclou només els crèdits corresponents a l'article "64 Despeses d'inversió de caràcter immaterial" que financin les 
operacions estadístiques. 
La suma de parcials pot no coincidir amb el total a causa de la repercussió de l'arrodoniment. 

Estimació dels crèdits pressupostaris necessaris per finançar les operacions estadístiques el 2017 per 
capítols pressupostaris (en milers d'euros) 
Organismes  Any 2017 

   

Capítol 1 
(sense cot. 
soc. 
ocupador)

Capítol 1 
(cotiz. soc. 
ocupador) 

Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 

 

Capítol 
7 

 

TOTAL 

Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació 46,20 9,91 273,90 150,00 480,01

Ministeri de Defensa 110,55 28,58 6,50 145,63

Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 9.510,70 2.806,98 216,51 689,81 601,01 13.825,00

Ministeri de l'Interior 894,00 197,32 2,60 1.093,91

Ministeri de Foment 1.568,79 156,17 57,00  1.971,94   3.753,90

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport 1.290,54 318,97 13,16 99,59 100,00 1.822,26

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social 1.950,15 456,40 290,00 2.696,55

Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme 842,84 191,23 32,69 188,13 1.254,89
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 2.060,75 541,39 766,52 11.945,16 95,00 15.408,83

Ministeri de la Presidència 19,43 8,19 1.143,50      1.171,12

Ministeri d'Economia i Competitivitat (sense l'INE) 3.103,68 717,99 180,97 4,39 4.007,03

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 1.539,76 399,46 4.051,76 1.217,23 7.208,21

Consell General del Poder Judicial 615,58 11,01 16,00 163,67 806,26

Institut Nacional d'Estadística 59.345,01 14.223,00 1.922,18  15.296,57   90.786,77

TOTAL  82.897,98 20.066,59 8.683,29 1.466,82 30.649,67 696,01 144.460,37

Observacions: 
El capítol 6 inclou només els crèdits corresponents a l'article "64 Despeses d'inversió de caràcter immaterial" que financin les 
operacions estadístiques. 
La suma de parcials pot no coincidir amb el total a causa de la repercussió de l'arrodoniment. 
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Estimació dels crèdits pressupostaris necessaris per finançar les operacions estadístiques el 2018 per 
capítols pressupostaris (en milers d'euros) 
Organismes   Any 2018 

   

Capítol 1 
(sense cot. 
soc. ocupador)

Capítol 1 
(cotiz. soc. 
ocupador) 

Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 

 

Capítol 7 

 

TOTAL 

Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació 46,20 9,91 273,90 150,00 480,01

Ministeri de Defensa 110,55 28,58 6,50 145,63

Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 9.604,75 2.839,76 216,51 702,58 601,01 13.964,60

Ministeri de l'Interior 894,00 197,32 2,60 1.093,91

Ministeri de Foment 1.568,79 156,17 57,00  1.971,94   3.753,90

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport 1.425,34 359,17 13,16 116,56 550,00 2.464,24

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social 1.913,72 447,58 280,00 2.641,30

Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme 846,55 192,19 32,69 191,33 1.262,76
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 2.044,75 541,39 751,52 11.356,16 95,00 14.788,83

Ministeri de la Presidència 19,43 8,19 1.010,50      1.038,12

Ministeri d'Economia i Competitivitat (sense l'INE) 3.119,84 717,99 181,17 4,48 4.023,48

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 1.527,22 396,13 1.545,35 1.217,23 4.685,93

Consell General del Poder Judicial 615,58 11,01 16,00 163,67 806,26

Institut Nacional d'Estadística 59.997,97 14.388,02 1.797,09  13.866,22   90.049,30

TOTAL   83.734,70 20.293,41 5.903,99 1.483,79 29.086,38 696,01 141.198,28

Observacions: 
El capítol 6 inclou només els crèdits corresponents a l'article "64 Despeses d'inversió de caràcter immaterial" que financin les 
operacions estadístiques. 
La suma de parcials pot no coincidir amb el total a causa de la repercussió de l'arrodoniment. 
 
Estimació dels crèdits pressupostaris necessaris per finançar les operacions estadístiques el 2019 per 
capítols pressupostaris (en milers d'euros) 
Organismes  Any 2019 

   

Capítol 1 
(sense cot. 
soc. ocupador)

Capítol 1 
(cotiz. soc. 
ocupador) 

Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 

 

Capítol 7 

 

TOTAL 

Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació 46,20 9,91 273,90 150,00 480,01

Ministeri de Defensa 110,55 28,58 6,50 145,63

Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 9.701,57 2.873,39 216,51 715,60 601,01 14.108,08

Ministeri de l'Interior 894,00 197,32 2,60 1.093,91

Ministeri de Foment 1.568,79 156,17 57,00  1.971,94   3.753,90

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport 1.479,90 375,89 13,16 116,56 450,00 2.435,52

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social 1.913,72 447,58 280,00 2.641,30

Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme 850,05 193,09 32,69 194,61 1.270,45
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 2.044,75 541,39 751,52 11.895,16 95,00 15.327,83

Ministeri de la Presidència 19,43 8,19 1.143,50      1.171,12

Ministeri d'Economia i Competitivitat (sense l'INE) 3.136,35 717,99 181,37 4,55 4.040,26

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 1.527,22 396,13 1.660,55 1.217,23 4.801,13

Consell General del Poder Judicial 615,58 11,01 16,00 163,67 806,26

Institut Nacional d'Estadística 58.725,97 14.085,53 1.797,09  15.611,40   90.220,00

TOTAL  82.634,10 20.042,18 6.152,39 1.483,79 31.286,93 696,01 142.295,41

Observacions: 
El capítol 6 inclou només els crèdits corresponents a l'article "64 Despeses d'inversió de caràcter immaterial" que financin les 
operacions estadístiques. 
La suma de parcials pot no coincidir amb el total a causa de la repercussió de l'arrodoniment. 
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Estimació dels crèdits pressupostaris necessaris per finançar les operacions estadístiques el 2020 per 
capítols pressupostaris (en milers d'euros) 
Organismes   Any 2020 

   

Capítol 1 
(sense cot. 
soc. ocupador)

Capítol 1 
(cotiz. soc. 
ocupador) 

Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 

 

Capítol 7 

 

TOTAL 

Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació 46,20 9,91 273,90 150,00 480,01

Ministeri de Defensa 110,55 28,58 6,50 145,63

Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 9.799,43 2.907,51 216,51 729,38 601,01 14.253,83

Ministeri de l'Interior 894,00 197,32 2,60 1.093,91

Ministeri de Foment 1.568,79 156,17 57,00  1.971,94   3.753,90

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport 1.329,21 331,12 13,16 116,56 320,00 2.110,06

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social 1.950,15 456,40 280,00 2.686,55

Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme 854,25 194,18 32,69 197,98 1.279,10
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 2.044,75 541,39 751,52 11.895,16 95,00 15.327,83

Ministeri de la Presidència 19,43 8,19 1.010,50      1.038,12

Ministeri d'Economia i Competitivitat (sense l'INE) 3.153,19 725,43 181,56 4,65 4.064,83

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 1.517,22 393,63 1.527,15 1.217,23 4.655,23

Consell General del Poder Judicial 615,58 11,01 16,00 163,67 806,26

Institut Nacional d'Estadística 58.699,35 14.080,47 1.797,09  10.103,20   84.680,11

TOTAL   82.602,10 20.041,30 5.886,18 1.483,79 25.665,98 696,01 136.375,37

Observacions: 
El capítol 6 inclou només els crèdits corresponents a l'article "64 Despeses d'inversió de caràcter immaterial" que financin les 
operacions estadístiques. 
La suma de parcials pot no coincidir amb el total a causa de la repercussió de l'arrodoniment. 
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ANNEX V 
Informació complementària per enllaçar el Pla estadístic nacional 2013-2016 amb 

el Pla estadístic nacional 2017-2020 

SECCIÓ 1a OPERACIONS ESTADÍSTIQUES NOVES INCLOSES EN EL PLA ESTADÍSTIC NACIONAL 
2017-2020 

 
 
1. OPERACIONS ESTADÍSTIQUES NOVES EN UNA PLA ESTADÍSTIC NACIONAL O QUE NO S’HAN 

EFECTUAT ENCARA 

S'inclouen en el Pla estadístic nacional 2017-2020 les estadístiques noves següents en un Pla 
estadístic nacional o que no s'han efectuat encara. Es distingeix entre les que s'inclouen per 
primera vegada, en aquest Pla, i les que ja han figurat en el Pla estadístic nacional 2013-2016:  

a) En el sector agricultura, ramaderia, silvicultura i caça: 

7004 Enquesta de base de plantacions de fruiters, oliverar i raïm de taula  
7023 Balanços de proveïment de productes agrícoles excepte vi 

b) En el sector medi ambient i desenvolupament sostenible: 

7094 Estadística de diversitat d'espècies silvestres 
7099 Estadística de fenòmens meteorològics adversos 
7100 Balanç hídric 
7101 Estadística de vigilància del clima 
7102 Índex meteorològic del risc d'incendi 
7103 Composició química de l'atmosfera lliure 

c) En el sector serveis (estadístiques generals): 

7203 Índex de producció del sector serveis (ja inclosa en el Pla estadístic nacional 2013-
2016) 

d) En el sector comptes econòmics: 

7461 Comptes mediambientals: compte de béns i serveis ambientals  
7462 Comptes mediambientals: compte de despesa en protecció mediambiental  
7466 Comptes mediambientals: compte de fluxos físics de l'energia  

e) En el sector administracions públiques i associacions:  

7523 Estadística dels declarants amb discapacitat de l'impost sobre la renda de les persones 
físiques 

7524 Estadística dels declarants de l'IRPF per municipis 

e) En el sector salut: 

7745 Enquesta sobre salut i consum de drogues en internats en institucions penitenciàries a 
Espanya (ESDIP) 

 
 
2. OPERACIONS ESTADÍSTIQUES PER A LES QUALS ANTERIORMENT NOMÉS S’HA FET ALGUNA EDICIÓ  

S'inclouen en el Pla estadístic nacional 2017-2020 les operacions següents que es fan amb 
periodicitat quadriennal o superior, o de manera irregular o esporàdica, i que, per les seves 
característiques, es poden considerar noves cada vegada que es repeteixen: 

7001 Cens agrari (decennal) 
7005 Calendaris de sembra i recol·lecció (quinquennal) 
7012 Enquesta de cuniculicultura (quinquennal) 
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7014 Enquesta d'utilització de productes fitosanitaris (quinquennal) 
7100 Projecte Corine Land Coveure del Programa Corine (UE) (irregular) 
7157 Enquesta de consums intermedis i inversió (quadriennal) 
7393 Projeccions de taxes d'activitat (esporàdica) 
7416 Enquesta quadriennal de cost laboral (quadriennal) 
7420 Enquesta quadriennal d'estructura salarial (quadriennal) 
7630 Enquesta d'hàbits i pràctiques culturals a Espanya (quadriennal) 
7631 Enquesta d'hàbits esportius dels espanyols (quinquennal) 
7651 Estadística de biblioteques escolars (irregular) 
7655 Estadística de finançament i despeses de l'ensenyament privat (quinquennal) 
7658 Enquesta de despesa de les llars en educació (irregular) 
7668 Programa d'avaluació Internacional de competències d'adults (PIAAC Programme for 

the International Assessment of Adult Competences de l'OCDE) (irregular) 
7669 Enquesta comunitària de formació professional contínua (quinquennal) 
7670 Enquesta de formació professional per a l'ocupació en empreses (quinquennal) 
7672 Enquesta sobre la participació de la població adulta en les activitats d'aprenentatge 

(quinquennal) 
7673 Enquesta de transició educativa formativa i inserció laboral (irregular) 
7674 Enquesta d'inserció laboral de titulats universitaris (irregular) 
7749 Enquesta nacional de salut (quinquennal) 
7750 Enquesta europea de salut (quinquennal) 
7751 Enquesta de discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència (irregular) 
7861 Censos de població i habitatges (decennal) 
7869 Enquesta de fecunditat (esporàdica) 
7915 Enquesta de joventut (quadriennal) 
7918 Enquesta a les persones sense llar (irregular) 
7922 Macroenquesta de violència contra la dona (esporàdica) 
7924 Enquesta d'ocupació del temps (irregular) 

SECCIÓ 2a OPERACIONS ESTADÍSTIQUES QUE CAUSEN BAIXA EN EL PLA ESTADÍSTIC 
NACIONAL 2017-2020  

En el Pla estadístic nacional 2017-2020 causen baixa les estadístiques següents del Pla estadístic 
nacional 2013-2016: 

6006 Estadística de vinya 
6087 Estadística d'olis usats 
6140 Estadística del fitxer coordinat d'indústries alimentàries 
6311 Estadística d'efectes de comerç impagats 
6415 Enquesta de gestió preventiva en les empreses 
6694 Enquesta sobre recursos humans en ciència i tecnologia 
6742 Enquesta de lesions: xarxa d'accidents domèstics i d'oci 
6917 Enquesta de qualitat de vida en el treball 
6918 Enquesta nacional de condicions de treball 
6929 Enquesta de competències financeres (ECF) 
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SECCIÓ 3a OPERACIONS ESTADÍSTIQUES QUE CANVIEN DE NOM EN EL PLA ESTADÍSTIC 
NACIONAL 2017-2020 

En el Pla estadístic nacional 2017-2020 canvien de nom respecte al Pla anterior les operacions 
estadístiques següents: 

a) L'estadística del Pla estadístic nacional 2013-2016: 

6112 Estadística d'embassaments i producció d'energia elèctrica 

passa a denominar-se en el Pla estadístic nacional 2017-2020: 

7132 Estadística d'embassaments i producció d'energia hidroelèctrica. 

b) L'estadística del Pla estadístic nacional 2013-2016: 

6253 Estadística de l'impost sobre la matriculació de vehicles 

passa a denominar-se en el Pla estadístic nacional 2017-2020: 

7253 Estadística de l'impost especial sobre determinats mitjans de transport 

c) L'estadística del Pla estadístic nacional 2013-2016: 

6515 Distribució territorial de la inversió de l'Estat i els seus organismes 

passa a denominar-se en el Pla estadístic nacional 2017-2020: 

7505 Distribució territorial de la inversió del sector públic estatal. 

d) L'estadística del Pla estadístic nacional 2013-2016: 

6516 Informe sobre compliment de terminis de pagament 

passa a denominar-se en el Pla estadístic nacional 2017-2020: 

7506 Informe sobre compliment de terminis legals de pagament. 

e) L'estadística del Pla estadístic nacional 2013-2016: 

6724 Explotació estadística del conjunt mínim bàsic de dades -CMBD: demanda hospitalària i 
morbiditat atesa 

passa a denominar-se en el Pla estadístic nacional 2017-2020: 

7734 Explotació estadística del conjunt mínim bàsic de dades (RAE-CMBD): demanda 
hospitalària i morbiditat atesa 

f) L'estadística del Pla estadístic nacional 2013-2016: 

6743 Estadística del consum farmacèutic a través de receptes mèdiques del Sistema Nacional 
de Salut i del mutualisme administratiu 

passa a denominar-se en el Pla estadístic nacional 2017-2020: 

7753 Estadística del consum farmacèutic a través de receptes mèdiques del Sistema Nacional 
de Salut inclòs el mutualisme administratiu 

g) L'estadística del Pla estadístic nacional 2013-2016: 

6744 Estadística de despesa farmacèutica dels hospitals públics del Sistema Nacional de Salut 

passa a denominar-se en el Pla estadístic nacional 2017-2020: 

7754 Estadística de despesa farmacèutica dels hospitals de la xarxa pública del Sistema 
Nacional de Salut 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 279  Divendres 18 de novembre de 2016  Secc. I. Pàg. 165

 

h) L'estadística del Pla estadístic nacional 2013-2016: 

6785 Estadística d'ajudes socials a dones víctimes de violència de gènere 

passa a denominar-se en el Pla estadístic nacional 2017-2020: 

7795 Estadística d'ajudes socials de l'article 27 a dones víctimes de violència de gènere 

i) L'estadística del Pla estadístic nacional 2013-2016: 

6878 Estadística d'adquisicions de nacionalitat espanyola 

passa a denominar-se en el Pla estadístic nacional 2017-2020: 

7879 Estadística d'adquisicions de nacionalitat espanyola de residents. 

j) L'estadística del Pla estadístic nacional 2013-2016: 

6924 Indicadors urbans (Urban Audit) 

passa a denominar-se en el Pla estadístic nacional 2017-2020: 

7932 Indicadors urbans. 

SECCIÓ 4a ALTRES VARIACIONS EN EL PLA ESTADÍSTIC NACIONAL 2017-2020 

En el Pla estadístic nacional 2017-2020: 

a) L'estadística del Pla estadístic nacional 2013-2016 

6313 Consum alimentari a Espanya 

Formada per les operacions estadístiques de l'IOE: 

01151 Consum alimentari extradomèstic a Espanya: sector HORECA 
01152 Consum alimentari extradomèstic a Espanya: hàbits del consumidor 
01153 Consum alimentari en llars a Espanya 

Passa a ser l'operació del Pla estadístic nacional 2017-2020: 

7913 Consum alimentari en llars a Espanya 

Formada per l'operació estadística de l'IOE: 

01153 Consum alimentari en llars a Espanya 
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