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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT
14907

Reial decret 1658/2012, de 7 de desembre, pel qual s’aprova el Pla estadístic
nacional 2013-2016.

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 que té una vigència de quatre anys. Per la seva
part, l’article 9 determina que als efectes del que preveu l’article 149.1.31 de la Constitució
espanyola, tenen la consideració d’estadístiques per a fins estatals totes les estadístiques
incloses en el Pla estadístic nacional.
Pel Reial decret 1663/2008, de 17 d’octubre, es va aprovar el cinquè Pla estadístic
nacional corresponent al quadrienni 2009-2012 que s’ha desenvolupat en els respectius
programes anuals mitjançant el Reial decret 2125/2008, de 26 de desembre, pel qual
s’aprova el Programa anual 2009 del Pla estadístic nacional 2009-2012; Reial decret
1917/2009, d’11 de desembre, pel qual s’aprova el Programa anual 2010 del Pla estadístic
nacional 2009-2012; Reial decret 1708/2010, de 17 de desembre, pel qual s’aprova el
Programa anual 2011 del Pla estadístic nacional 2009-2012, i Reial decret 456/2012, de 5
de març, pel qual s’aprova el Programa anual 2012 del Pla estadístic nacional 2009-2012.
Pròxima a finalitzar la vigència del Pla estadístic nacional 2009-2012, és procedent
aprovar el nou pla, que s’insereix en els annexos d’aquest Reial decret, i l’execució
temporal del qual s’ha de fer mitjançant l’elaboració dels programes anuals corresponents.
Aquest Reial decret estableix el Pla estadístic nacional 2013-2016, que comprèn el
conjunt d’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. El Pla estadístic nacional inclou aquelles operacions estadístiques la realització
de les quals és obligatòria per exigència de la normativa comunitària europea, recollides
a: la Decisió del Parlament Europeu i del Consell relativa al programa estadístic comunitari
2013-2017 i a l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu - Annex XXI - Estadístiques - Llista
corresponent a l’article 76, a més de les normes específiques que regulen determinades
estadístiques.
Les estadístiques del Pla es presenten classificades en sectors atenent la matèria
tractada. A més, en el Pla estadístic nacional 2013-2016 s’informa sobre les línies
estratègiques que regiran la producció estadística per a fins estatals en quadrienni
l’esmentat.
La Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública, exigeix en el seu
article 8 que es detallin els aspectes essencials de cada operació estadística següents:
els organismes que hi intervenen, fins i descripció general, col·lectiu i àmbit territorial, i les
previsions pressupostàries necessàries per al seu finançament, així com el Programa
d’inversions. En el Pla estadístic nacional 2013-2016 es faciliten estrictament els aspectes
essencials de cada operació estadística que exigeix aquesta Llei, ja que la informació
completa sobre cada una d’aquestes operacions és accessible al públic en l’Inventari
d’operacions estadístiques, en la pàgina web de l’Institut Nacional d’Estadística, http://
www.ine.es.
Aquest Reial decret ha estat dictaminat pel Consell Superior d’Estadística, segons
estableix l’article 3.b) del Reial decret 1037/1990, de 27 de juliol, que regula la composició,
l’organització i el funcionament del Consell Superior d’Estadística. També ha hi han emès
informe la Comissió Interministerial d’Estadística, en compliment del que assenyala
l’article 3.1 del Reial decret 1036/1990, de 27 de juliol, pel qual es regula la naturalesa, les
funcions, la composició, l’organització i el funcionament de la Comissió Interministerial
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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, de la funció estadística pública.
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 7
de desembre de 2012,
DISPOSO:
Article 1.

Aprovació del Pla estadístic nacional 2013-2016.

S’aprova el Pla estadístic nacional 2013-2016 que s’insereix a continuació.
Article 2.

Contingut del Pla estadístic nacional 2013-2016.

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 2013-2016 conté les estadístiques per a fins estatals
que han de dur a terme en quadrienni l’esmentat els serveis de l’Administració General de
l’Estat o qualssevol altres entitats que en depenen.
Quan la naturalesa de determinades estadístiques ho requereixi, els serveis
estadístics poden acordar la seva realització a través de formalització d’acords, convenis
o contractes amb altres organismes de l’Administració General de l’Estat, de les
administracions autonòmiques o locals o amb particulars, els quals queden obligats al
compliment de les normes del secret estadístic de la mateixa manera que el servei
estadístic responsable.
3. D’acord amb l’article 33.a) de la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística
pública, les operacions estadístiques no contingudes en el Pla i realitzades en el
quadrienni pels serveis estadístics de l’Administració General de l’Estat o qualssevol
altres entitats que en depenen tenen el caràcter d’estadístiques sectorials sobre matèries
d’interès per a un determinat departament ministerial.
Article 3.

Obligatorietat de resposta.

De conformitat amb el que estableix l’article 7 de la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la
funció estadística pública, i amb el que estableix la disposició addicional quarta de la Llei
4/1990, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 1990, modificada
per la disposició addicional segona de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’ordre social, les estadístiques incloses en el Pla estadístic
nacional 2013-2016 són d’acompliment 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.

Contingut dels annexos.

1. En l’annex I s’inclouen les línies estratègiques del Pla estadístic nacional 2013-2016.
2. En l’annex II es facilita informació per a cada sector en el seu conjunt i per a cada
una de les estadístiques que constitueixen el Pla estadístic nacional 2013-2016
classificades en aquells. Per a cada sector es descriu el seu àmbit i s’enumeren les
estadístiques que s’hi inclouen. Per a cada estadística es detallen els aspectes següents:
fins; organismes que intervenen en la seva elaboració; descripció general del 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 2013-2016. També
s’inclou en aquest annex la definició dels conceptes anteriors.
3. En l’annex III figura la relació d’estadístiques del Pla estadístic nacional 20132016, classificades per organisme responsable de la seva execució.
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4. L’annex IV conté el Programa d’inversions a realitzar en el quadrienni 2013-2016
per millorar i renovar els mitjans de tot tipus necessaris per al desenvolupament de la
funció estadística, finançat amb càrrec al capítol 6 dels pressupostos de despeses de
l’Estat. També es facilita en aquest annex un resum de les estimacions dels crèdits
pressupostaris necessaris per finançar les operacions estadístiques en el quadrienni.
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.
5. En l’annex V es proporciona informació complementària per enllaçar el Pla
estadístic nacional 2009-2012 i el Pla estadístic nacional 2013-2016. S’especifiquen les
estadístiques incloses en el Pla estadístic nacional 2013-2016 que no s’han realitzat
anteriorment, les estadístiques que s’han donat de baixa en el Pla estadístic nacional
2013-2016 i les estadístiques que presenten variacions entre els dos plans.
Article 5.

Programes anuals de desenvolupament del Pla estadístic nacional 2013-2016.

1. Per al desenvolupament temporal del Pla estadístic nacional s’han d’elaborar
sengles programes anuals en el quadrienni 2013-2016.
2. En cada programa anual s’han d’especificar, per a cada estadística, els treballs
concrets que s’hagin d’executar en l’any, informació detallada sobre les actuacions
específiques amb impacte directe o indirecte en la reducció de les càrregues suportades
pels informants a desenvolupar durant l’any, les previsions que als efectes de la seva
realització s’hagin d’incorporar als pressupostos generals de l’Estat i el calendari de
difusió dels resultats.
Article 6.

Actualització del Pla estadístic nacional 2013-2016.

1. Els programes anuals d’execució del Pla estadístic nacional 2013-2016 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 comunitària europea, per canvis en
la legislació nacional o per raons d’urgència. Aquestes estadístiques es consideren
automàticament donades d’alta en el Pla estadístic nacional 2013-2016.
2. Així mateix, en els programes anuals cal indicar quines operacions estadístiques
incloses en el Pla estadístic nacional 2013-2016 han deixat de fer-se. Aquestes
estadístiques es consideren automàticament donades de baixa en el Pla estadístic
nacional 2013-2016.
Article 7.

Seguiment del grau d’execució del Pla estadístic nacional 2013-2016.

El Consell Superior d’Estadística ha d’examinar el grau d’execució del Pla estadístic
nacional 2013-2016 a partir del grau d’execució dels successius programes anuals que el
desenvolupin, 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 ha de presentar al
Consell Superior d’Estadística una memòria sobre l’execució del Pla estadístic nacional
2013-2016, previ examen de la Comissió Interministerial d’Estadística.
Article 8. Compromís d’aplicació del Codi de bones pràctiques de les estadístiques
europees.
Els serveis estadístics responsables de les operacions del Pla estadístic nacional
2013-2016 assumeixen els principis establerts en el «Codi de bones pràctiques de les
estadístiques europees» (article 11 de la Llei Estadística Europea, Reglament (CE) núm.
223/2009 del Parlament Europeu i del Consell), i es comprometen a adoptar, d’acord amb
aquell, les mesures necessàries per mantenir la confiança en les estadístiques per a fins
estatals que produeixen i a controlar l’aplicació d’aquest Codi.
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Pròrroga de la vigència.

En el supòsit que el dia 1 de gener de l’any 2017 no hagi entrat en vigor el Pla
estadístic nacional 2017-2020, es considera automàticament prorrogada la vigència del
Pla estadístic nacional 2013-2016, que s’ha d’adaptar a les dotacions pressupostàries
dels exercicis corresponents.
Disposició final única.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el dia 1 de gener de 2013.
Madrid, 7 de desembre de 2012.
JUAN CARLOS R.
El ministre d’Economia i Competitivitat,
LUIS DE GUINDOS JURADO
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ANNEX I
Línies estratègiques per al període 2013-2016
1

Introducció
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.
La producció estadística per a fins estatals, que és la inclosa en el Pla, pressuposa l'existència
d'una infraestructura estadística de l'Estat consolidada, formada per l'Institut Nacional
d'Estadística (INE) i pels serveis estadístics en els ministeris, el Banc d'Espanya i el Consell
General del Poder Judicial. El Pla ha contribuït a consolidar aquestes unitats en fer pública la
seva tasca estadística, en molts casos velada per altres funcions més pròximes a les
competències pròpies dels organismes respectius.
El Pla estableix el nucli d'estadístiques essencials que s'han d'efectuar de manera obligatòria i
garanteix, a la vegada, la seva continuïtat en el temps. La seva realització està assegurada pel
fet de tenir la consideració d'estadístiques per a fins estatals i, per tant, no subjecta a tensions
sectorials o avatars polítics. L'obligatorietat afecta tant els informants, que han de facilitar les
dades primàries per a la seva obtenció, com l'Administració, 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 l'estabilitat futura. Així mateix, en el
Pla s'han inclòs les línies estratègiques d'actuació que han d'orientar, en conjunt, l'activitat
estadística en aquest període.

2

Línies estratègiques per al període 2013-2016
El Pla estadístic nacional 2013-2016 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 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.
Davant aquests reptes, el Pla estadístic nacional 2013-2016 s'ha concebut com un pla rigorós i
flexible. «Rigorós», perquè és caut a l'hora d'incorporar noves estadístiques, encara que es
considerin convenients, mentre no estigui garantida la disponibilitat dels mitjans necessaris per
produir-les, alhora que es planteja millorar l’eficiència de la producció estadística actual. Això
només serà possible amb un procés d'anàlisi i optimització de totes les fases de treball de la
producció estadística, des del plantejament inicial de la seva necessitat fins a la difusió de
resultats. Les conclusions d'aquests treballs poden derivar en prioritats negatives, és a dir, en la
supressió d'alguna de les estadístiques actualment produïdes. I «flexible», ja que el possible
alliberament de recursos, fruit d'aquesta optimització, o l'increment futur de mitjans permetria la
incorporació al Pla, a través dels programes anuals, d'aquelles noves estadístiques que es
puguin emprendre, així com de les modificacions que es vagin introduint en les operacions
estadístiques. Sobre això, l'article 6 d'aquest Reial decret habilita els programes anuals com a
via per actualitzar el Pla. Tot això amb l'objectiu global de millora qualitativa permanent de
l'estadística oficial.
Per assolir-ho, s'estableixen les següents línies estratègiques d'actuació en la producció
d'estadístiques per a fins estatals per al quadrienni 2013-2016, la realització de les quals està
condicionada a la disponibilitat de recursos per a la seva execució:
-

Explotació del potencial que ofereixen les fonts administratives.

-

Aprofitament de les possibilitats de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

-

Atenció a les noves àrees d'informació emergents.

-

Actuació dins d'un marc de qualitat.

-

Compromís amb les «bones pràctiques».
1
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EXPLOTACIÓ DEL POTENCIAL QUE OFEREIXEN LES FONTS ADMINISTRATIVES

Les administracions públiques disposen d'una àmplia informació localitzada en els diversos
registres que gestionen i en els impresos formalitzats pels administrats (persones, llars,
empreses) necessaris per desenvolupar les seves activitats, complir obligacions de diferent tipus
i sol·licitar autoritzacions administratives.
La utilització d'aquestes dades que consten en fonts administratives ha constituït sempre un
recurs fonamental en l'elaboració d'estadístiques, però ha estat en els últims anys quan han
aconseguit una qualitat, interès i possibilitats de difusió que mai abans no havien tingut. A aquest
avenç hi ha contribuït en gran mesura la informatització d'aquestes fonts, cada vegada més
estructurades i depurades per les mateixes unitats administratives, que en facilita i abarateix la
posterior utilització per a fins estadístics. Aquest fet és el que n'ha habilitat l'ús massiu, salvades
les limitacions legals d'ús de cada una, en poder disposar els serveis estadístics de la informació
ja gravada i depurada, almenys en els aspectes fonamentals per a l'organisme administratiu.
Les grans línies d'actuació que es plantegen per al període 2013-2016 són:
-

La consideració dels objectius d'explotació estadística en tots els processos administratius
però, especialment, en els nous o en curs de modificació.

-

L'harmonització en origen dels identificadors de la població objecte de la font de dades
administratives. Un identificador comú, DNI o NIE en el cas de les persones físiques, NIF en
el cas de les persones jurídiques, reforçat per un conjunt mínim de variables harmonitzades
(com identificadors aproximats) en els registres administratius existents.

-

La localització de fonts administratives amb informació sobre els nous fenòmens que es
necessitin estudiar, com a alternativa a recollir aquesta informació directament dels
informants.

-

L'anàlisi de les fonts de dades administratives disponibles en els diferents aspectes:
actualització, cobertura, harmonització dels conceptes i classificacions utilitzades, viabilitat
d'accés en els aspectes legals, tècnics i temporals.

-

La coordinació d'actuacions entre les unitats amb competència estadística i amb
competència administrativa i l'establiment de protocols d'actuació entre elles per al
tractament estadístic dels fitxers administratius.

-

La sistematització de certs continguts en els impresos electrònics per facilitar la posterior
explotació estadística de la informació dels registres administratius.

-

El desplegament reglamentari necessari perquè el registre administratiu objecte d'explotació
estadística es pugui beneficiar d'algunes de les tasques de depuració efectuades pels
serveis estadístics.

A més de les línies anteriors, referides a les fonts de dades administratives considerades
individualment, es pot destacar, per la seva importància i envergadura, la constitució de sistemes
integrats d'informació sociodemogràfica i d'informació econòmica, que contribuiran a augmentar
la qualitat i quantitat d'informació d'aquest tipus oferta. Aquests sistemes integrats, grans bases
de dades, incorporaran tant la informació administrativa disponible com la informació estadística
de producció contínua o esporàdica.
Amb aquests sistemes integrats s'espera aconseguir els beneficis següents:
-

Ser font d'informació estadística longitudinal aportant unes possibilitats d'anàlisi
especialment interessants i reclamades per molts investigadors, per cobrir una important
llacuna del sistema estadístic.

-

Reduir la càrrega de resposta dels informants en disposar d'un instrument de coordinació i
harmonització de les diferents fonts, relacionant la informació de cada una d'elles.

2
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Oferir un marc mostral òptim per a les enquestes; realitzar dissenys mostrals més informats
i, per tant, eficients; disposar d'informació molt detallada per estudiar i compensar la manca
de resposta o servir de suport per fer depuracions i imputacions en qualsevol operació
estadística basada en aquells.

APROFITAMENT DE LES POSSIBILITATS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA
COMUNICACIÓ

Les noves eines ofertes per les tecnologies de la informació i la comunicació han canviat la
forma de treball dels serveis estadístics. Però aquestes tecnologies segueixen ampliant les
seves possibilitats i camps d'actuació per a la funció estadística, per la qual cosa s'han d'establir
els mecanismes necessaris per aprofitar-les al màxim durant el període de vigència del pròxim
pla, fomentant-ne l'ús i adaptant els mètodes estadístics. D'altra banda, és evident que en
aquests anys el desenvolupament d'Internet ha possibilitat la recollida de dades a través
d'aquesta via, que s'haurà d'intensificar en el futur, combinant-se amb noves alternatives.
1. Aquestes noves eines han de desembocar en un nou model de procés productiu.
Tradicionalment de forma general, la producció d'estadístiques oficials segueix un model en què
les diferents enquestes s'elaboren d'acord amb processos independents. Aquest model de
producció de compartiments estancs té com a principals inconvenients la dificultat de reutilitzar
les eines informàtiques en activitats similars, la fragmentació de la informació corporativa i la
dificultat d'integrar dades que procedeixen d'estadístiques diferents. Al mateix temps, és molt
complex i car en el seu manteniment, i impossibilita la implantació de noves enquestes de forma
ràpida.
Per tot això, i aprofitant les noves tecnologies i la implantació d'estàndards, s'ha de treballar en la
definició d'un model de procés que pal·liï aquests inconvenients i sigui més integrat i
estandarditzat, amb sistemes d'emmagatzematge corporatiu de dades. En aquest sentit, l'INE ja
ha emprès les dues accions següents que, al llarg del quadrienni, hauran d'experimentar un alt
desenvolupament si els pressupostos ho permeten:
Sistema d'integració de la recollida d'informació i la seva administració (IRIA)
L'objectiu del sistema IRIA és disposar d'una eina que doni suport a la totalitat de les enquestes
de l'INE pels diferents canals de recollida; la integració i la reutilització són dues de les seves
característiques principals.
Entre altres utilitats d'aquest sistema, es destaca que qualsevol enquesta podrà utilitzar dades
de períodes anteriors de la mateixa enquesta, dades d'altres enquestes, o dades que es trobin
en altres repositoris d'informació. A més, IRIA mantindrà un històric d'unitats que han estat
seleccionades en algun moment en alguna enquesta. Això permetrà reutilitzar la informació, fet
que, unit a la possibilitat d'utilitzar dades procedents d'altres fonts, facilitarà el disseny òptim de
preguntes i fins i tot servirà de suport a la presa de decisions per a la selecció de la mostra.
Sistema integrat de gestió de població i territori
Els objectius d'aquest sistema són dissenyar i construir un sistema transaccional per a la gestió
integrada dels fitxers de població i de territori dels ciutadans residents a Espanya i dels
espanyols residents a l'estranger a l'INE, de manera que estiguin permanentment actualitzats.
En aquest sistema s'integraran les gestions del Padró continu i del Cens electoral compartint
dades i programes transaccionals. A més, el sistema facilitarà les explotacions estadístiques i els
intercanvis de dades amb altres administracions competents de conformitat amb les normes
legals vigents.
Aquestes eines es posaran a disposició dels serveis estadístics dels ministeris i d'altres unitats
estadístiques, per aprofitar-les en la mesura que sigui oportú.
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2. Aquestes noves eines ofertes per les tecnologies de la informació i la comunicació han de
continuar utilitzant-se, també, de manera exhaustiva per apropar a l'usuari la producció
estadística i fomentar la confiança en el sistema estadístic públic amb actuacions com:

2.3

-

La difusió gratuïta per Internet dels resultats de cada una de les estadístiques incloses en el
Pla estadístic nacional juntament amb la seva metodologia i el seu calendari de difusió.

-

L'arbitri de mesures per donar més visibilitat a les estadístiques estatals: inclusió a la pàgina
web dels departaments ministerials d'un accés de primer nivell amb denominació
"estadística", des del qual es doni entrada de manera sistematitzada i fàcil de localitzar pels
usuaris a tota la informació estadística de l'organisme.

ATENCIÓ A LES NOVES ÀREES D'INFORMACIÓ EMERGENTS

Cada vegada hi ha més demanda d'informació sobre fenòmens interrelacionats o
interdependents, no solament per part dels usuaris, sinó també pels poders públics per promoure
polítiques públiques fonamentades. Aquests fenòmens requereixen la majoria de vegades un
tractament horitzontal, perquè no és suficient estudiar-los en si mateixos, de manera aïllada.
En l'àmbit social hi ha la discapacitat, la perspectiva de gènere, la pobresa i l'exclusió social,
l'envelliment de la població, la infància, la població migrant, i tants altres aspectes destacables.
En l'àmbit econòmic hi hauria fenòmens com la globalització, el desenvolupament sostenible o la
dimensió ambiental, entre altres.
Alguns d'aquests ja s'han començat a estudiar com a fenomen en si, com la discapacitat o la
migració o determinats aspectes relacionats amb el medi ambient. Però l'alt cost que comporten
aquestes estadístiques, com que s'efectuen mitjançant enquestes específiques d'una gran
complexitat, fa cada vegada més necessari abordar aquestes matèries en el vessant
interdisciplinari. Així s’està treballant des de fa un temps amb els anomenats mòduls ad hoc
associats a grans estadístiques, com l'Enquesta de població activa, l'Enquesta de condicions de
vida o l'Enquesta de pressupostos familiars. En el futur pròxim es mirarà d'ampliar aquesta
pràctica a altres enquestes, sempre dins de les possibilitats que els objectius primaris de cada
una d'elles permetin i que sigui compatible amb la càrrega actual de resposta per als informants.
En aquesta mateixa línia, es destaca la realització de l'Enquesta contínua de població que, entre
altres objectius i atès el seu disseny basat en un qüestionari molt lleuger, es podrà erigir en
enquesta òmnibus a la qual afegir mòduls. Amb ells es podrà investigar en el futur, de forma
flexible, tots els fenòmens socials que adquireixin rellevància al llarg del temps. A més, pot servir
d'instrument per integrar la producció d'altres enquestes socials i demogràfiques de l'INE, actuals
i futures, amb més capacitat i possibilitats de reacció a noves demandes en l'àmbit social i
abaratint els costos.

2.4

ACTUACIÓ DINS D'UN MARC DE QUALITAT

Les actuacions descrites en els apartats anteriors, així com tota la producció estadística recollida
en aquest Pla s'ha d'efectuar d'acord amb els principis de qualitat que estableix la Llei 12/1989,
de 9 de maig, de la funció estadística pública. Aquesta Llei establia ja explícitament com a
principis generals de la funció estadística pública els de secret estadístic, transparència,
especialitat i proporcionalitat que afectaven la qualitat de les estadístiques. També figuren,
implícitament recollits a la LFEP, altres aspectes de la qualitat com els d'independència
professional, manament de recollida de dades, imparcialitat i objectivitat, metodologia sòlida i
reducció de la càrrega de resposta dels informants.
En el període 2013-2016, per tal de complir rigorosament els principis de qualitat establerts a la
LFEP, es destaquen les actuacions següents:
1. Coordinació de l'activitat estadística
Un aspecte fonamental del marc de qualitat, que afecta directament i indirectament els principis
de la funció estadística pública, és el de la coordinació. La gran diversitat de serveis públics que
realitzen estadístiques tant en l'àmbit nacional com en els àmbits autonòmic i local, juntament
4
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amb la producció sectorial pròpia dins de cada un d'aquests àmbits, en fa imprescindible la
coordinació a fi i efecte d'aconseguir un producte de qualitat. Per això, i continuant amb la línia
iniciada en el Pla estadístic nacional 2019-2012, es proposa:
-

El reforç de les unitats estadístiques ministerials quant a les seves competències
coordinadores i mitjans, assignant-los el rang adequat per emprendre aquestes funcions.

-

L'elaboració de protocols d'actuació per a les estadístiques sectorials realitzades en
col·laboració entre departaments ministerials i conselleries de les comunitats i ciutats
autònomes.

-

L'acord sobre protocols d'actuació per a estadístiques en confluència d'interessos estatal i
autonòmic, que estableixin procediments de coordinació en les ja implantades i en les de
nova creació susceptibles d'estar en aquesta situació.

-

L'avaluació del conjunt d'operacions estadístiques de cada sector per a la delimitació d'àrees
de millora en qualsevol procés de cada una d'elles, possibles redundàncies entre elles i
identificació de llacunes d'informació estadística en el sector.

-

L'elaboració d'un sistema normalitzat de components metodològics: conceptes i definicions
homogeneïtzats, nomenclatures i codificacions comunes, models estandarditzats de
preguntes i d'obtenció i presentació de variables derivades estàndard (nacionalitat, relació
amb el mercat laboral, edat i trams, nivell de formació, etc.).

2. Sistema integrat de metadades
Un element clau de la qualitat de la producció estadística el constitueixen les metadades. Encara
que el concepte de metadades inicialment es concebia com la informació que era necessària per
interpretar correctament les dades estadístiques en la seva difusió, actualment els sistemes de
metadades de les oficines d'estadística abracen totes les fases del procés del cicle de vida d'una
operació estadística. L'elaboració o millora dels sistemes de metadades ha servit en moltes
oficines per impulsar i millorar el propi sistema estadístic.
El projecte del Sistema integrat de metadades és el compromís dels serveis estadístics amb una
informació més transparent i harmonitzada sobre la qualitat de les dades. Aquest projecte
s'estructura d'acord amb la Recomanació de la Comissió de 23 de juny de 2009 sobre les
metadades de referència per al Sistema Estadístic Europeu, en què s'especifiquen els conceptes
i subconceptes estadístics que s'haurien d'aplicar per a la compilació de les metadades de
referència de les operacions estadístiques i per a l'intercanvi de les metadades de referència
entre els serveis estadístics o altres.
3. Secret estadístic, confidencialitat i seguretat de la informació de què disposen els serveis
estadístics.
Totes les actuacions anteriors s'han d'efectuar garantint escrupolosament la preservació del
secret estadístic, tal com el regula la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública i
la confidencialitat de les dades personals, dins dels límits establerts per la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Es destaquen, sobre això, les actuacions per controlar i garantir el manteniment del secret
estadístic en la utilització d'eines web en el procés estadístic. L'ús d'aquestes eines ha
experimentat un creixement considerable els últims anys sobretot en les fases de recollida de
dades dels informants i d'intercanvi d'informació entre serveis estadístics.
Paral·lelament a la necessitat de garantir la confidencialitat, en els àmbits nacional i internacional
s'observa un increment de la demanda de microdades, més dades i més desagregades,
procedents de la recollida d'informació estadística per a tasques de recerca. L'anàlisi de les
diferents orientacions per atendre aquestes dues òptiques convergirà en el desenvolupament
d'instruments que preservin el secret estadístic i conformes amb la normativa específica nacional
i de la Unió Europea per al cas dels investigadors, per a qualsevol dels escenaris que
s'estableixin: desenvolupament i implantació d'eines de programari d'anonimització, normes de
5
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difusió, entorns segurs de treball en els serveis estadístics per als investigadors, accessos
remots o altres. Per a aquests escenaris serà necessari estudiar-ne les característiques,
avantatges i inconvenients i repercussions normatives.
Pel que fa a la seguretat de la informació (control d'accés a les bases de dades, gestió d'usuaris
i permisos, les eines informàtiques per a aquesta tasca i la revisió dels registres d'accessos per
prevenir un mal ús), és crucial sistematitzar-la en tots els serveis estadístics estatals,
desenvolupant les eines per controlar-la i portant a terme les tasques de supervisió.

2.5

COMPROMÍS AMB LES BONES PRÀCTIQUES

L'activitat estadística continguda en aquest Pla també s'ha de desenvolupar d'acord amb el Codi
de bones pràctiques, adoptat el 2005 per la Unió Europea sota la forma de Recomanació de la
Comissió, codi que s'ha revisat el setembre de 2011. Aquest codi de conducta es basa en quinze
principis, que inclouen factors institucionals i organitzatius, processos estadístics i producció
estadística. Posteriorment, en el Reglament (CE) núm. 223/2009 del Parlament Europeu i del
Consell, d'11 de març de 2009, relatiu a l'estadística europea (Llei estadística europea) es va
establir el Codi de bones pràctiques com a garant de la confiança de la població en les
estadístiques europees mitjançant la determinació de la forma en què s'han de desenvolupar,
elaborar i difondre les estadístiques europees.
Per al quadrienni 2013-2016, en l'àmbit de l'aplicació rigorosa i flexible del Codi de bones
pràctiques, es pot destacar les accions encaminades a la reducció de la càrrega suportada pels
informants. La "càrrega estadística" o "càrrega suportada pels informants" d'una estadística està
generada per l'obligació que té l'informant de facilitar dades a l'organisme de l'Administració
pública encarregat d'efectuar-la. Però, a més de la càrrega anterior, inclou altres conceptes,
alguns d'intangibles difícils de quantificar en termes econòmics, com, per exemple, el
"cansament" que suposa la participació reiterada en enquestes.
Els serveis estadístics són molt conscients de la càrrega suportada pels informants davant la
cada cop més gran demanda d'informació. La LFEP ja establia com a principi bàsic el principi de
proporcionalitat, en virtut del qual s'observarà el criteri de correspondència entre la quantia de la
informació que se sol·licita i els resultats que es pretén obtenir del seu tractament. Per la seva
part, diversos principis del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, abans
esmentat, aborden la qüestió de la càrrega de resposta i, en especial, el principi 9, la redacció
actual del qual és:
Principi 9: una càrrega per als enquestats que no sigui excessiva – La càrrega que suposa la
resposta és proporcionada respecte a les necessitats dels usuaris i no és excessiva per als
enquestats. L'autoritat estadística controla la càrrega que suposa respondre l'enquesta i fixa
objectius per reduir-la progressivament.
En el període 2013-2016 es continuarà amb l'extensió i la consolidació del projecte de recollida
coordinada de les enquestes d'estructura econòmica. La recollida coordinada de les enquestes
que es recullen en el mateix període temporal redueix la càrrega estadística percebuda per les
empreses. Aquesta coordinació consisteix en la remissió dels qüestionaris en un únic enviament,
realitzant la reclamació una única persona, ajustant els terminis d'emplenament al nombre de
qüestionaris i evitant sol·licitar la informació més d'una vegada.
A més a més, s'intensificaran les actuacions per reduir la càrrega de resposta dels informants,
com ja ha quedat manifest en diverses de les propostes comentades en els altres epígrafs, i es
farà un seguiment anual de les mesures que es prenguin en aquest camp en els programes
anuals de desenvolupament del pla.

2.6

CONCLUSIÓ

Encara que el Codi de bones pràctiques de les estadístiques s'ha formulat únicament per a les
estadístiques europees, el Pla estadístic nacional 2013-2016 l'ha adoptat com a propi, en l'àmbit
de la seva concepció com un pla rigorós i flexible. En aquest sentit, l'article 8 d'aquest Reial
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decret estableix el compromís ferm d'implantar-lo en tota la producció estadística que hi està
inclosa i en els serveis estadístics de l'Administració General de l'Estat que la porten a terme.
Les bones pràctiques establertes en el Codi han d'incloure tots els agents implicats en la
producció estadística per a fins estatals que estan cridats a fer un gran esforç. Els informants,
per seguir col·laborant, amb la seguretat que les seves dades s'utilitzen exclusivament per a fins
estadístics, amb totes les garanties de confidencialitat establertes a la LFEP, i amb el
convenciment que els serveis estadístics miren de reduir per tots els mitjans la càrrega de
resposta que suporten. Els usuaris, per racionalitzar les seves noves demandes de producció
estadística, aprofitant al màxim tota la informació disponible utilitzant les tècniques estadístiques
al seu abast, amb la seguretat que les seves necessitats són presents a les agendes dels
productors d'estadístiques. L'Administració General de l'Estat, per concedir als serveis
estadístics els recursos materials i humans necessaris per garantir la seva funció, amb la
seguretat que la seva productivitat serà màxima. I els serveis estadístics, per acceptar el
desafiament plantejat per les noves circumstàncies econòmiques i adaptar els seus mètodes de
producció per aconseguir la màxima eficiència en la quantitat i qualitat de les estadístiques que
produeixen, i incrementar si cal la col·laboració institucional entre tots ells per optimitzar els
recursos.
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ANNEX II
Descripció de les operacions estadístiques
En aquest annex es facilita informació per a cada sector en conjunt i per a cada una de les
estadístiques que constitueixen el Pla estadístic nacional 2013-2016 que hi estan classificades.
Per a cada sector se'n descriu l'àmbit i s'enumeren les estadístiques que hi estan incloses. Per a
cada estadística es detallen els aspectes essencials següents: fins; organismes que intervenen
en la seva elaboració; descripció general del 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 2013-2016. La informació complementària sobre altres aspectes metodològics de
cada una de les operacions estadístiques compreses en aquest annex, així com l'accés a les
pàgines web on es difonen els resultats, estan disponibles a l'Inventari d'operacions
estadístiques, a la pàgina web de l'INE, a l'adreça http://www.ine.es/ine/ioe.

Sector o tema: agricultura, ramaderia, silvicultura i caça
Descripció del sector:
En aquest sector es consideren les operacions estadístiques i indicadors que proporcionen
informació sobre agricultura, ramaderia, silvicultura i caça. Especialment rellevants per a la presa
de decisions i per a la Política Agrària Comuna són les operacions estadístiques lligades a
l'estructura de les explotacions, les produccions i, en general, els indicadors econòmics sobre
l'activitat agrària.

Operacions estadístiques:
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012

Enquesta sobre l'estructura de les
explotacions agrícoles
Enquesta anual de superfícies i
rendiments de cultius
Calendaris de sembra i recol·lecció
Avenços mensuals de superfícies i
produccions agrícoles
Estadística sobre superfícies i
produccions anuals de cultius
Enquestes de vinya
Estadístiques sobre efectius de
bestiar
Estadístiques
de
produccions
ramaderes
Enquestes mensuals i anual de
sales d'incubació
Estadística de cuniculicultura
Estadístiques sobre utilització de
mitjans de producció
Enquesta d'utilització de productes
fitosanitaris

6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023

Enquesta de comercialització de
productes fitosanitaris
Estadística
anual
d'altres
aprofitaments forestals
Estadística anual de caça
Estadístiques
de
producció
i
comercialització de material forestal
de reproducció
Estadística anual de tallades de
fusta
Inventari forestal nacional
Estadística anual de projectes i
actuacions forestals
Estadística sobre gestió forestal
sostenible
Balanços d'aprovisionament de vi
Balanç nacional de la fusta
Xarxa comptable agrària nacional
(RECAN)

Pàg. 12

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 295

Dissabte 8 de desembre de 2012

Secc. I.

6001 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, instituts d’estadística de les comunitats autònomes (a
determinar).
Descripció general (principals variables): Explotacions, superfície agrícola, ramaderia,
treball a 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 2013-2016:
5.046,57 milers d'euros.

6002 Enquesta anual de superfícies i rendiments de cultius.
Fins: Determinació de les superfícies ocupades pels cultius i altres cobertes del sòl i
estimació del rendiment mitjà dels principals cultius.
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,
Catalunya, Illes Balears, Madrid, La Rioja, Comunitat Valenciana i Navarra.
Descripció general (principals variables): Superfícies i rendiments. Tipus de conreu,
sistemes de conreu. Per mostreig.
Col·lectiu: Segments territorials.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
5.211,40 milers d'euros.

6003 Calendaris de sembra i recol·lecció.
Fins: Coneixement de la distribució temporal de la sembra i recol·lecció 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 i recol·lecció. Cultius i
varietats que se sembren i es recol·lecten per mesos.
Col·lectiu: Províncies.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
64,97 milers d'euros.

6004 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 2013-2016:
631,22 milers d'euros.
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6005 Estadística sobre superfícies i produccions anuals de cultius.
Fins: Coneixement de les superfícies anuals ocupades per cultius i aprofitaments per obtenir,
mitjançant integració, resultats a més alts 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, rendiment, producció i destí. Tipus
de conreu, operació de superfície.
Col·lectiu: Municipis.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
740,93 milers d'euros.

6006 Enquestes de vinya.
Fins: Coneixement estructural de la vinya de raïm de vinificació, per a l'ordenació del conreu a
mitjà i llarg termini.
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la
matèria de les comunitats autònomes.
Descripció general (principals variables): Superfície, tipus de vinya, producció de vi.
Varietats viníferes.
Col·lectiu: Segments territorials.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
174,19 milers d'euros.

6007 Estadístiques sobre efectius de bestiar.
Fins: Coneixement dels efectius de bestiar boví, oví, caprí i porcí, per tipus i de la producció
de llet a l'explotació i el seu destí, 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 destí de la llet. Intervals de mida de l'explotació. Per mostreig.
Col·lectiu: Explotacions agràries amb efectius de bestiar boví.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
1.597,01 milers d'euros.

6008 Estadístiques de produccions ramaderes.
Fins: Coneixement del nombre d'efectius sacrificats per tipus i de la producció de carn en
canal i el seu destí, per a la gestió del mercat, així com producció de llana, mel, cera i fems 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, produccions de llana, mel i fems. Tipus d'animals. Per mostreig.
Col·lectiu: Escorxadors.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
349,76 milers d'euros.
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6009 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 el seu destí. Aptitud
productiva de les aus. Per enumeració completa.
Col·lectiu: Sales d'incubació.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
114,78 milers d'euros.

6010 Estadística de cuniculicultura.
Fins: Coneixement de l'estructura i producció de les explotacions cunícoles.
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la
matèria de les comunitats autònomes.
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 cunícoles, fàbriques de pinsos, escorxadors de
conills.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
26,14 milers d'euros.

6011 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.
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la
matèria de les comunitats autònomes.
Descripció general (principals variables): Béns i serveis utilitzats. Dimensió econòmica de
les explotacions. Per mostreig.
Col·lectiu: Explotacions agràries.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
67,34 milers d'euros.

6012 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
conreu 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 2013-2016:
60,25 milers d'euros.
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6013 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 2013-2016:
62,53 milers d'euros.

6014 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 forest.
Col·lectiu: Províncies.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
86,48 milers d'euros.

6015 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 caçades, pes, preu i beneficis econòmics
complementaris. Espècies.
Col·lectiu: Províncies.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
86,48 milers d'euros.

6016 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 2013-2016:
86,48 milers d'euros.
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6017 Estadística anual de tallades de fusta.
Fins: Determinació de les extraccions anuals de fusta i el seu destí.
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 destí. Espècies i
titularitat de la forest.
Col·lectiu: Províncies.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
86,48 milers d'euros.

6018 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 2013-2016:
6.020,91 milers d'euros.

6019 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 2013-2016:
86,48 milers d'euros.

6020 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 forest.
Col·lectiu: Comunitats autònomes.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
86,48 milers d'euros.
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6021 Balanços d'aprovisionament de vi.
Fins: Establiment anual del quadre nacional d'equilibri oferta-demanda del vi, per a ordenació
del mercat. Mitjançant elaboració de síntesis i anàlisis amb resultats procedents de diverses
fonts.
Organismes que hi intervenen: MAAA.
Descripció general (principals variables): Producció total, utilització interior, estocs,
autoproveïment. Tipus de producte.
Col·lectiu: No aplicable.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
64,95 milers d'euros.

6022 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 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 2013-2016:
86,48 milers d'euros.

6023 Xarxa comptable agrària nacional (RECAN).
Fins: Determinació anual de l'estructura tècnica del procés de producció i els resultats
econòmics de les explotacions agràries.
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): Producció, ocupació, mitjans, capital, mà d'obra.
Per mostreig.
Col·lectiu: Explotacions agràries.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
5.875,89 milers d'euros.
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Sector o tema: Pesca i aqüicultura
Descripció del sector:
En aquest sector es consideren les operacions estadístiques que proporcionen informació sobre
l'activitat de pesca marítima i aqüicultura. Es recull informació econòmica de les empreses i
establiments que exerceixen aquesta activitat, així com de les captures i desembarcaments que
porten a terme.

Operacions estadístiques:
6051
6052
6053

Estadística de la flota pesquera
Estadístiques de captures i
desembarcaments de pesca marítima
Enquesta econòmica de pesca
marítima

6054
6055
6056

Enquesta d'establiments
d'aqüicultura
Enquesta econòmica d'aqüicultura
Estadística anual de pesca fluvial

6051 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): Nombre de vaixells, arqueig, potència, eslora.
Modalitat de pesca, calador principal, any de construcció, material del buc.
Col·lectiu: Vaixells pesquers i vaixells auxiliars de pesca.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
84,91 milers d'euros.

6052 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 assolit en la primera venda, per utilitzar-ho
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, destí.
Col·lectiu: Vaixells pesquers.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
168,54 milers d'euros.
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6053 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, nre. hores treballades, nre. treballadors.
Tipus de vaixell, calador principal, sexe-ocupació. Per mostreig.
Col·lectiu: Vaixells pesquers.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
502,39 milers d'euros.

6054 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): Nombre d'establiments, quantitat, valor, nre.
d'hores treballades, nre. de treballadors. Tipus d'establiment, espècies, fases de conreu,
origen de l'aigua, zona d'ubicació, destí geogràfic, 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 2013-2016:
741,09 milers d'euros.

6055 Enquesta econòmica d'aqüicultura.
Fins: Recerca 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 2013-2016:
149,35 milers d'euros.

6056 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 pescades, preus. Espècies.
Col·lectiu: Províncies.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
86,48 milers d'euros.
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Sector o tema: Medi ambient i desenvolupament sostenible
Descripció del sector:
En aquest sector es consideren les operacions estadístiques i els indicadors que proporcionen
informació sobre la utilització i conservació dels recursos naturals, la gestió dels residus, la
qualitat, el desgast o deteriorament de l'aire, de l'aigua, del sòl, de la biodiversitat i dels
ecosistemes, les activitats de protecció mediambiental, així com sobre les relacions entre les
activitats econòmiques, mediambientals i socials per a un desenvolupament sostenible.

Operacions estadístiques:
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080

Estadístiques sobre l'ús de l'aigua
Estat quantitatiu de les aigües
subterrànies
Estat químic de les aigües
subterrànies
Estat de les aigües superficials
Estadística de les variables
meteorofenològiques
Inventari nacional de l'estat de salut
dels boscos
Inventari nacional d'erosió de sòls
Espais naturals o d'interès
Projecte CORINE Land Cover del
programa CORINE (UE)
Sistema d'informació d'ocupació del
sòl a Espanya (SIOSE)

6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089

Estadística d'incendis forestals
Estadística de qualitat de l'aire
Inventari d'emissions de
contaminants a l'atmosfera
Estadístiques sobre generació i
tractament de residus
Estadístiques sobre declaracions de
residus perillosos
Estadística d'envasos i residus
d'envasos
Estadística d'olis usats
Estadístiques sobre les activitats de
protecció mediambiental
Indicadors agroambientals (en
projecte)

6071 Estadístiques sobre l'ús de l'aigua.
Fins: Disposar de dades regulars, representatives i comparables per poder descriure l'estat,
les pressions que s'exerceixen i les respostes de la societat per esmorteir el desgast sobre
l'aigua.
Organismes que hi intervenen: INE, MAAA.
Descripció general (principals variables): Quantitat d'aigua captada, depurada i
subministrada; tractament de les aigües residuals; usos de l'aigua. Activitat econòmica,
activitats característiques integrants del cicle de l'aigua. Per combinació de cens i mostreig.
Col·lectiu: Empreses, unitats institucionals.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
777,70 milers d'euros.
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6072 Estat quantitatiu de les aigües subterrànies.
Fins: Control dels recursos d'aigua emmagatzemats en aqüífers de recàrrega natural i del
buidatge (natural i per extracció).
Organismes que hi intervenen: MAAA, organismes de conca, administracions hidràuliques
amb competència en la matèria de les comunitats autònomes (Andalusia, Catalunya, Illes
Balears, País Basc, Galícia i Illes Canàries).
Descripció general (principals variables): Profunditat del nivell de l'aigua a 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 2013-2016:
9.854,19 milers d'euros.

6073 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, Centre d'Estudis Hidrogràfics
(CEDEX, MFOM), administracions hidràuliques amb competència en la matèria de les
comunitats autònomes (Andalusia, Catalunya, Illes Balears, País Basc, Galícia i Illes
Canàries).
Descripció general (principals variables): Paràmetres fisicoquímics. 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 2013-2016:
10.007,55 milers d'euros.

6074 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, administracions hidràuliques
amb competència en la matèria de les comunitats autònomes (Andalusia, Catalunya, Illes
Balears, País Basc, Galícia).
Descripció general (principals variables): Paràmetres fisicoquímics, biològics i
hidromorfològics. Estat químic i ecològic de cada massa d'aigua.
Col·lectiu: Punts de presa de mostra representatius de trams a les lleres dels rius, llacs i
embassaments.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
79.155,54 milers d'euros.

6075 Estadística de les variables meteorofenològiques.
Fins: Disposar de valors estadístics (mitjans, normals, extrems i desviacions) dels elements
del clima per descriure'l i diagnosticar-ne la variabilitat espacial i temporal.
Organismes que hi intervenen: MAAA.
Descripció general (principals variables): Temperatura de l'aire mesurada diàriament;
nombre de dies d'inclemències de temps; quantitat de precipitació i evaporació diària; radiació
global; nombre d'hores de sol; temperatura del terra; pressió, temperatura, humitat i vent;
visibilitat horitzontal; pressió atmosfèrica a nivell d'estació; fenologia d'espècies animals i
vegetals; descàrregues elèctriques; composició de l'aire. Valors mitjans diaris, mitjans
mensuals, mitjans anuals; extrems mensuals i anuals, i desviacions.
Col·lectiu: centres meteorològics territorials i Servei de Desenvolupaments Climatològics.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
4.126,65 milers d'euros.
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6076 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 descoloriment i
possibles agents causants, sòls i anàlisis foliars. Graus possibles d'afecció i agents
perjudicials probables, variables d'estació.
Col·lectiu: Arbres dins d'un sistema forestal.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
1.646,70 milers d'euros.

6077 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 de
Castella i Lleó i Aragó.
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 2013-2016:
4.003,52 milers d'euros.

6078 Espais naturals o d'interès.
Fins: Determinació del territori sotmès a regulació especial pels seus valors naturals i
paisatgístics. Mitjançant elaboració de síntesis i 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 2013-2016:
86,48 milers d'euros.

6079 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.
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 2013-2016:
600,00 milers d'euros.
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6080 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.
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 2013-2016:
3.000,00 milers d'euros.

6081 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 2013-2016:
1.784,85 milers d'euros.

6082 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 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, entitats locals, Institut de Salut Carlos III (MECC),
CSIC, CIEMAT.
Descripció general (principals variables): Concentració de contaminants en l'aire ambient,
aerosols i precipitació. Tipus de contaminants (SO2, NO2, NOX, PST, PM10, PM2,5, Pb, O3,
C6H6, CO, etc.), tipus de tècniques analítiques, tipus d'estacions, tipus d'agregació (horària,
diària, anual), tipus de zona (urbana, suburbana, rural).
Col·lectiu: Territoris coberts per un sensor.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
10.914,36 milers d'euros.
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6083 Inventari d'emissions de 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 de 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 2013-2016:
3.780,96 milers d'euros.

6084 Estadístiques sobre generació i tractament de residus.
Fins: Disposar de dades regulars, representatives i comparables, sobre la generació de
residus en l'agricultura, pesca i aqüicultura, en la indústria, en els serveis i la construcció, així
com sobre la gestió i ús dels residus amb la finalitat d'avaluar la política nacional i comunitària
en aquesta àrea mediambiental.
Organismes que hi intervenen: INE, conselleries/departaments amb competència en la
matèria de totes les comunitats autònomes, MAAA.
Descripció general (principals variables): Quantitat de rebuigs generats per tipus de
residus; quantitat de residus recollits, incinerats, eliminats. Tipus de residu segons la
Classificació europea de residus (CER). Per combinació de cens i mostreig.
Col·lectiu: Empreses, unitats institucionals.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
652,05 milers d'euros.

6085 Estadístiques sobre declaracions de residus perillosos.
Fins: Recollir informació sobre la generació i gestió dels residus perillosos com a base per a
l'avaluació de la qualitat ambiental i per donar compliment als requeriments d'informació
procedents de la Unió Europea, acords internacionals i legislació nacional.
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la
matèria de totes les comunitats autònomes.
Descripció general (principals variables): Quantitat generada i tractada (en tones), tipus de
residu (classificació CER i altres); origen i destí, tractaments, localització, procedència,
exportacions-importacions, instal·lacions de gestió. Any, sectors de producció.
Col·lectiu: Empreses, comunitats autònomes.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
528,77 milers d'euros.
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6086 Estadística d'envasos i residus d'envasos.
Fins: Recollir 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 2013-2016:
320,28 milers d'euros.

6087 Estadística d'olis usats.
Fins: Recollir informació sobre la generació i gestió dels olis usats amb la finalitat d'avaluar-ne
la incidència en la qualitat ambiental i per donar compliment als requeriments d'informació per
part de la Unió Europea i altres compromisos internacionals i nacionals.
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la
matèria de totes les comunitats autònomes.
Descripció general (principals variables): Origen i destí, oli posat al mercat, oli usat
generat, recollit, tractat per anys, instal·lacions autoritzades, característiques, emissions en
instal·lacions d'incineració, subvencions. Tipus de tractament.
Col·lectiu: Comunitats autònomes, empreses.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
128,22 milers d'euros.

6088 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 2013-2016:
364,83 milers d'euros.

6089 Indicadors agroambientals (en projecte).
Fins: Proporcionar els indicadors que mesurin la pressió que exerceix l'agricultura sobre el
medi ambient, integrats en un sistema dissenyat per Eurostat. Mitjançant elaboració de
síntesis i anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts.
Organismes que hi intervenen: MAAA.
Descripció general (principals variables): Pròpies del sector.
Col·lectiu: No aplicable.
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Sector o tema: Extracció de productes energètics i energia en general
Descripció del sector:
Aquest sector de l'activitat estadística estudia els processos de producció, distribució i consum
de les diferents fonts energètiques (combustibles sòlids, petroli, gas natural, energia elèctrica).
Entre les estadístiques que s'hi inclouen figuren, a més de les que estudien cada subsector
energètic en particular, algunes que contemplen globalment el sector, o bé des d'un punt de vista
conjuntural o bé estructural (balanç energètic).

Operacions estadístiques:
6111
6112

Estadística de productes energètics
Estadística d'embassaments i
producció d'energia elèctrica

6113
6114
6115

Estadística sobre el mercat de
productes petrolífers
Enquesta de consums energètics
Balanç energètic

6111 Estadística de productes energètics.
Fins: Coneixement de: a) la producció d'energia elèctrica, productes petrolífers, gas natural i
manufacturat, coc, gas de coqueria i alt forn; b) el comerç de carbó, energia elèctrica, gasos
combustibles i coc, i c) el consum 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, gas natural i manufacturat, coc, gas de coqueria i alt forn, destí dels
subministraments, aprovisionament, existències i consum. Tipus de productes. Per
enumeració completa.
Col·lectiu: Empreses del sector.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
878,82 milers d'euros.

6112 Estadística d'embassaments i producció d'energia elèctrica.
Fins: Conèixer la situació i producció hidroelèctrica de tots els embassaments d'Espanya.
Organismes que hi intervenen: MAAA, organismes de conca.
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 2013-2016:
1.722,97 milers d'euros.
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6113 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 i 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 destí, 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 2013-2016:
247,38 milers d'euros.

6114 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 2013-2016:
650,45 milers d'euros.

6115 Balanç energètic.
Fins: Coneixement del balanç energètic nacional. Mitjançant elaboració de síntesis i anàlisis
amb resultats procedents de diverses fonts.
Organismes que hi intervenen: MIET, Red Eléctrica de España (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 2013-2016:
126,85 milers d'euros.
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Sector o tema: Mineria i indústria
Descripció del sector:
En aquest sector es consideren les operacions estadístiques i indicadors que proporcionen
informació sobre l'activitat i producció de les empreses industrials, i de l'evolució mensual de les
principals variables relacionades amb la producció, xifra de negocis i entrada de comandes, així
com altres que estudien diferents branques d'activitat industrial.

Operacions estadístiques:
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137

Enquesta industrial d'empreses
Enquesta industrial anual de
productes
Enquesta d'inversions industrials
Índexs de producció industrial
Índexs de volums de negoci
Índexs d'entrades de comandes
Enquesta conjuntural sobre estocs i
existències (en projecte)

6138
6139
6140
6141
6142

Estadística minera i d'explotació de
les aigües
Estadística d'indústries làcties
(estructura i producció)
Estadística del fitxer coordinat
d'indústries alimentàries
Estadística de fabricació de vehicles
automòbils i bicicletes
Enquesta de conjuntura industrial

6131 Enquesta industrial d'empreses.
Fins: Conèixer les principals característiques estructurals i d'activitat dels diferents sectors
industrials.
Organismes que hi intervenen: INE, Institut d'Estadística de Catalunya.
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 2013-2016:
6.084,13 milers d'euros.

6132 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, de la CNAE-2009.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
6.388,39 milers d'euros.
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6133 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. Destí econòmic dels béns, sectors BIDDER. Per mostreig.
Col·lectiu: Empreses industrials.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
269,91 milers d'euros.

6134 Índexs de producció industrial.
Fins: Mesurament de l'evolució mensual del volum del valor afegit generat per les branques
industrials, llevat de la construcció.
Organismes que hi intervenen: INE.
Descripció general (principals variables): Producció per branques d'activitat i destí
econòmic dels béns. Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE) i grans sectors
industrials (GSI). Per mostreig.
Col·lectiu: Empreses i establiments.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
5.127,18 milers d'euros.

6135 Índexs de volums de negoci.
Fins: Mesurament de l'evolució dels volums de negoci 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 i principals grups industrials. Per mostreig.
Col·lectiu: Empreses i establiments.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
3.573,89 milers d'euros.

6136 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 i principals grups industrials. Per mostreig.
Col·lectiu: Empreses i establiments.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
3.429,91 milers d'euros.
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6137 Enquesta conjuntural sobre estocs i existències (en projecte).
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): Existències. Agrupacions d'activitat. Per mostreig.
Col·lectiu: Empreses i establiments.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
4.278,39 milers d'euros.

6138 Estadística minera i d'explotació de les aigües.
Fins: Coneixement de la producció de carbons, minerals i productes de pedrera, i d'aigües
incloses en l'àmbit d'aplicació de la legislació minera (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,
destí dels productes, potència instal·lada, primeres matèries, explosius, energia consumida,
inversions. Mida de l'establiment. Per enumeració completa.
Col·lectiu: Establiments i explotacions del sector.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
531,07 milers d'euros.

6139 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.
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, resultats econòmics. Productes elaborats, volums de llet
tractada. Per mostreig.
Col·lectiu: Indústries làcties i centres de recollida.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
552,10 milers d'euros.

6140 Estadística del fitxer coordinat d'indústries alimentàries.
Fins: Aprofundir en el coneixement d'aspectes sectorials de les indústries alimentàries,
necessaris per a la presa de decisions en l'aplicació de polítiques sectorials d'ajuda en l'àmbit
agroalimentari.
Organismes que hi intervenen: MAAA.
Descripció general (principals variables): Localització i identificació sectorial, personalitat
jurídica, qualitat (sistemes de gestió implantats i certificació), dades físiques de les
instal·lacions, ocupació, formació, període d'activitat, primeres matèries i productes acabats,
capacitats i comercialització. Sexe i categoria del personal. Per enumeració completa.
Col·lectiu: Establiments i empreses del sector.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
25,60 milers d'euros.
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6141 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 2013-2016:
197,89 milers d'euros.

6142 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. Destí econòmic dels béns, sectors
BIDDER. Per mostreig.
Col·lectiu: Empreses industrials.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
821,83 milers d'euros.
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Sector o tema: Construcció i habitatge
Descripció del sector:
En aquest sector es consideren les operacions estadístiques i indicadors que proporcionen
informació sobre la construcció, tant des del punt de vista de la construcció pròpiament dita com
des del de l'habitatge.

Operacions estadístiques:
6161
6162
6163
6164
6165

Estadística de construcció d'edificis
Enquesta sobre l'estructura de la
indústria de la construcció
Estadística de licitació oficial en la
construcció
Índexs de producció de la indústria
de la construcció
Enquesta de conjuntura industrial en
el sector de la construcció

6166
6167
6168
6169
6170

Indicadors de costos de la
construcció
Cens d'edificis
Estimació del parc d'habitatges
Estadística de transaccions
immobiliàries
Estadística d'habitatge lliure i
protegit

6161 Estadística de construcció d'edificis.
Fins: Coneixement de la concessió de llicències d'edificació i les seves característiques, tant
si són de nova edificació com si són de rehabilitació o demolició.
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): Edificis, habitatges per edifici i superfícies (del
solar, total construïda i útil) per tipus de llicència concedida; característiques generals de l'obra
(emplaçament, règim legal, classe de promotor, durada prevista); pressupost material
d'execució, nombre i característiques dels edificis (destí, superfície, volum, nombre de plantes,
tipologia constructiva i instal·lacions), nombre i característiques dels habitatges (superfície útil,
nombre d'habitacions i banys i tipus d'acabat). Tipus d'obra, tipologia constructiva, nombre de
plantes, nombre d'habitacions.
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 2013-2016:
833,44 milers d'euros.

6162 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, instituts d’estadística (Comunitat Foral de Navarra,
País Basc), 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 2013-2016:
2.547,32 milers d'euros.
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6163 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 2013-2016:
538,90 milers d'euros.

6164 Índexs de producció de la indústria de la construcció.
Fins: Obtenir indicador econòmic de producció en construcció.
Organismes que hi intervenen: MFOM, Institut d'Estadística de Catalunya, INE.
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 de la població. Per mostreig.
Col·lectiu: Empreses del sector.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
2.623,94 milers d'euros.

6165 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 2013-2016:
241,09 milers d'euros.

6166 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 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 2013-2016:
40,52 milers d'euros.
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6167 Cens d'edificis.
Fins: Recompte dels edificis i coneixement de les seves característiques.
Organismes que hi intervenen: INE, instituts d’estadística de totes les comunitats
autònomes, Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), D. G. del Cadastre
(MHAP).
Descripció general (principals variables): Habitatges segons tipus d'edifici, període de
construcció de l'edifici, nombre de plantes sobre rasant i sota rasant, estat de l'edifici,
accessibilitat, ascensor, disponibilitat de garatge i nombre de plantes, gas, connexió de
telèfon, aigua calenta central, sistema de subministrament d'aigua i d'evacuació d'aigües
residuals. Zona i mida del municipi. Per enumeració completa.
Col·lectiu: Edificis.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
974,81 milers d'euros.

6168 Estimació del parc d'habitatges.
Fins: Estimació del parc d'habitatges. Mitjançant elaboració de síntesis i 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 2013-2016:
160,48 milers d'euros.

6169 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 recollides davant de notari a través d'escriptura pública.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
160,48 milers d'euros.

6170 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 2013-2016:
160,48 milers d'euros.
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Sector o tema: Serveis (estadístiques generals)
Descripció del sector:
En aquest sector es consideren inclosos els indicadors i operacions estadístiques multisectorials
que proporcionen de manera conjunta informació sobre la producció i activitat de les empreses
de diferents branques del sector serveis.

Operacions estadístiques:
6201
6202

Enquesta anual de serveis
Estadística de productes en el sector
serveis

6203
6204

Índex de producció del sector
serveis (en projecte)
Indicadors d'activitat del sector
serveis

6201 Enquesta anual de 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.
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 2013-2016:
9.191,75 milers d'euros.

6202 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.
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 2013-2016:
267,15 milers d'euros.

6203 Índex de producció del sector serveis (en projecte).
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 2013-2016:
82,30 milers d'euros.
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6204 Indicadors d'activitat del sector serveis.
Fins: Obtenir informació mensual de l'activitat econòmica del sector serveis.
Organismes que hi intervenen: INE.
Descripció general (principals variables): Volum de negocis i nombre d'empleats.
Diferents agrupacions d'activitat. Per mostreig.
Col·lectiu: Empreses.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
12.904,71 milers d'euros.
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Sector o tema: Comerç interior i exterior
Descripció del sector:
En aquest sector es consideren les operacions estadístiques i indicadors que proporcionen
informació sobre comerç de béns en el doble vessant, interior i exterior, i el comerç internacional
de serveis.

Operacions estadístiques:
6221
6222
6223
6224
6225

Enquesta anual de comerç
Estadística de productes en el sector
comerç
Índexs de comerç al detall
Estadística de venda de labors del
tabac a expenedories a la Península
i Illes Balears
Estadística d'intercanvi de béns
entre estats de la UE (llindars
d'exempció)

6226
6227
6228
6229
6230
6231

Estadística d'intercanvi de béns
entre estats de la UE (sota el llindar
d'exempció)
Estadística de comerç extracomunitari
Estadística del comerç exterior de
les comunitats autònomes
Enquesta
de
conjuntura
de
l'exportació
Comerç internacional de serveis
Índexs de valor unitari per al comerç
exterior

6221 Enquesta anual de comerç.
Fins: Investigar les principals característiques estructurals i econòmiques de les empreses
l'activitat principal de les quals està inclosa en 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): 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 2013-2016:
6.094,72 milers d'euros.

6222 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 en 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.
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 2013-2016:
186,04 milers d'euros.
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6223 Índexs de comerç al detall.
Fins: Obtenir informació sobre l'evolució del sector detallista.
Organismes que hi intervenen: INE.
Descripció general (principals variables): Volum de negocis i ocupació mensual. Per
mostreig.
Col·lectiu: Empreses.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
8.080,63 milers d'euros.

6224 Estadística de venda de labors del tabac a expenedories a la Península i
Illes Balears.
Fins: Coneixement de la distribució geogràfica del consum de labors del tabac a 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 les Canàries, Ceuta i Melilla).
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
250,38 milers d'euros.

6225 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 destí 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
damunt dels llindars d'exempció.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
18.352,18 milers d'euros.

6226 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 2013-2016:
2.039,09 milers d'euros.
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6227 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 destí 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 2013-2016:
12.158,63 milers d'euros.

6228 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.
Organismes que hi intervenen: MHAP (AEAT).
Descripció general (principals variables): Intercanvis de béns expressats en valor, pes i
unitats de tots els països amb cada una de les comunitats autònomes. Països d'origen o destí,
codi de mercaderia, flux.
Col·lectiu: Conjunt d'operacions de comerç intracomunitari i operacions d'importació i
exportació.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
628,58 milers d'euros.

6229 Enquesta de conjuntura de l'exportació.
Fins: Anàlisi de la conjuntura de les exportacions espanyoles.
Organismes que hi intervenen: MECC, AEAT (només com a font de dades).
Descripció general (principals variables): Cartera de comandes estrangeres, expectatives
de cartera, evolució dels preus d'exportació i marges, i factors explicatius. Branques d'activitat
industrial i agrària. Per mostreig.
Col·lectiu: Empreses.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
579,60 milers d'euros.

6230 Comerç internacional de serveis.
Fins: Recollir informació per a la Balança de pagaments de serveis i per a l'elaboració dels
Índexs de comerç exterior de serveis.
Organismes que hi intervenen: INE, 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: Empreses.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
3.299,65 milers d'euros.
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6231 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 facilitades per l'AEAT. Mitjançant elaboració de
síntesis i 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.3), Classificació
Nacional de Productes Ordenats per Activitats (CNPA-96) i Grans Sectors Industrials.
Col·lectiu: No aplicable.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
83,97 milers d'euros.
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Sector o tema: Transport i activitats connexes
Descripció del sector:
En aquest sector es consideren les operacions estadístiques i indicadors que proporcionen
informació sobre l'activitat i característiques de les empreses que presten serveis de transport de
passatgers i/o mercaderies en qualsevol de les seves modalitats. Així mateix, es consideren les
fonts o registres que ofereixen informació sobre matriculacions.

Operacions estadístiques:
6251
6252
6253
6254
6255

Estadística de transport de viatgers
Parc nacional de vehicles
Estadística de l'impost sobre la
matriculació de vehicles
Enquesta permanent de transport de
mercaderies per carretera
Estadística sobre transport ferroviari

6256
6257
6258
6259

Estadística sobre el transport
marítim de mercaderies i passatgers
Estadística de trànsit en els
aeroports espanyols
Anuari estadístic del transport aeri
Butlletí estadístic de la indústria del
transport aeri

6251 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 2013-2016:
1.459,14 milers d'euros.

6252 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): Tipus de vehicle, marca, servei a què es destina,
característiques tècniques. Potència, càrrega, places, carburant.
Col·lectiu: Vehicles en circulació.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
887,79 milers d'euros.
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6253 Estadística de l'impost sobre la matriculació de vehicles.
Fins: Oferir informació econòmica i tributària continguda a les mateixes declaracions
classificada des de diferents perspectives: aplicació de la bonificació prevista en el Pla Prever,
tipus de combustible, cilindrada, comunitat autònoma, tipus impositius i trams de base
imposable, equivalent al valor del vehicle en el moment de l'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 terreny
nous o usats accionats per motor.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
434,22 milers d'euros.

6254 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 destí de l'operació,
classe de mercaderies. Per mostreig.
Col·lectiu: Vehicles pesants de tracció-setmanes.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
3.195,21 milers d'euros.

6255 Estadística sobre transport ferroviari.
Fins: Obtenir informació sobre el transport ferroviari en el nivell nacional, perquè la Comissió
Europea pugui fer el seguiment de la política comuna 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 2013-2016:
73,86 milers d'euros.
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6256 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 2013-2016:
749,00 milers d'euros.

6257 Estadística de trànsit en els aeroports espanyols.
Fins: Informació sobre el trànsit en cada un dels aeroports nacionals obert al trànsit aeri.
Organismes que hi intervenen: MFOM.
Descripció general (principals variables): Nombre d'operacions, passatgers, passatgers en
trànsit, mercaderies, seients. Aeroports, regular, no regular, domèstic, UE, extra UE, sortides,
arribades, companyies aèries i tipus d'aeronau. 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 2013-2016:
215,59 milers d'euros.

6258 Anuari estadístic del transport aeri.
Fins: Coneixement del trànsit aeri del nombre d'operacions, passatgers i mercaderia en els
aeroports espanyols.
Organismes que hi intervenen: MFOM.
Descripció general (principals variables): Nombre d'operacions, passatgers, mercaderia.
Aeroports. 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 2013-2016:
215,59 milers d'euros.

6259 Butlletí estadístic de la indústria del transport aeri.
Fins: Coneixement del trànsit aeri de les companyies espanyoles amb trànsit comercial.
Organismes que hi intervenen: MFOM.
Descripció general (principals variables): Nombre d'operacions, passatgers, mercaderia.
Companyies, regular, no regular, domèstic, internacional. Per enumeració completa.
Col·lectiu: Companyies aèries.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
215,59 milers d'euros.
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Sector o tema: Estadístiques d'empreses i unitats de producció no
referides a sectors particulars
Descripció del sector:
En aquest sector es consideren incloses les operacions estadístiques i indicadors que
proporcionen conjuntament informació sobre diferents sectors econòmics i que, per tant, no
s'han d'adscriure a cap sector en particular, així com les relatives a l'estructura econòmica i
demogràfica de les empreses, i als directoris no lligats específicament a estadístiques
analitzades en altres capítols.

Operacions estadístiques:
6281
6282
6283
6284
6285

Explotació stadística del directori
central d'empreses
Demografia harmonitzada
d'empreses
Estadística d'empreses inscrites a la
Seguretat Social
Estadística de societats mercantils
Indicadors de confiança
empresarial

6286
6287
6288
6289
6290

Estadística de filials d'empreses
espanyoles a l'exterior
Estadística de filials d'empreses
estrangeres a Espanya
Estadística de vendes, ocupació i
salaris a les grans empreses
Comptes anuals en l'impost sobre
societats
Resultats econòmics i tributaris en l'IVA

6281 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.
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 2013-2016:
261,82 milers d'euros.

6282 Demografia harmonitzada d'empreses.
Fins: Donar compliment a l'annex IX del Reglament (CE) núm. 295/2008 del Parlament
Europeu i del Consell d'11 de març de 2008, relatiu a les estadístiques estructurals de les
empreses, que estableix un marc comú per a la recopilació, elaboració, transmissió i avaluació
de les estadístiques comunitàries sobre demografia empresarial, per a l'anàlisi detallada de
l'estoc d'empreses actives, empreses nascudes, morts d'empreses i empreses supervivents.
Mitjançant elaboració de síntesis i 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 2013-2016:
202,15 milers d'euros.
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6283 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 2013-2016:
128,33 milers d'euros.

6284 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 (MJUS).
Descripció general (principals variables): Nombre i capital social de les societats
constituïdes, dissoltes o que modifiquen el 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 2013-2016:
199,48 milers d'euros.

6285 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, Consell Superior de Cambres de Comerç, MIET,
instituts d’estadística de les comunitats autònomes.
Descripció general (principals variables): Volum de negocis, ocupació. Diferents
agrupacions d'activitat. Per sondejos d'opinió.
Col·lectiu: Empreses.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
1.274,06 milers d'euros.

6286 Estadística de filials d'empreses espanyoles a 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 en
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 ocupades 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 2013-2016:
384,11 milers d'euros.

Pàg. 46

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 295

Dissabte 8 de desembre de 2012

Secc. I.

6287 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.
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 2013-2016:
459,69 milers d'euros.

6288 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 2013-2016:
32,75 milers d'euros.

6289 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 en què declaren i el sector al qual pertanyen.
Organismes que hi intervenen: MHAP (AEAT).
Descripció general (principals variables): Les que apareixen directament en els models de
declaració i les que, sense aparèixer-hi 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 2013-2016:
222,28 milers d'euros.

6290 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 en els models de
declaració i les que, sense aparèixer-hi 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 2013-2016:
276,48 milers d'euros.
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Sector o tema: Financeres i assegurances
Descripció del sector:
En aquest sector es consideren les operacions estadístiques i indicadors que proporcionen
informació sobre diferents aspectes financers com hipoteques, efectes de comerç impagats,
procediment concursal o altres, i sobre assegurances i fons de pensions.

Operacions estadístiques:
6311
6312
6313
6314

Estadística d'efectes de comerç
impagats
Estadística d'assegurances privades
Estadística de previsió social
complementària
Estadística de procediment
concursal

6315
6316
6317

Estadística d'hipoteques
Estadística sobre execucions
hipotecàries (en projecte)
Estadística de transmissió de drets
de la propietat

6311 Estadística d'efectes de comerç impagats.
Fins: Determinar mensualment el nombre i l'import dels efectes comercials de les entitats de
crèdit, en cartera i rebuts en gestió de cobrament de clients, que hagin vençut durant el mes
de referència, i d'aquests, els que hagin resultat impagats, i analitzar-ne l'evolució en sèries
cronològiques.
Organismes que hi intervenen: INE.
Descripció general (principals variables): Nombre i import d'efectes de comerç en cartera
amb venciment en el mes de referència; nombre i import dels efectes de comerç en cartera
impagats amb venciment en el mes de referència; nombre i import dels efectes de comerç
rebuts en gestió de cobrament de clients amb venciment en el mes de referència; nombre i
import dels efectes de comerç rebuts en gestió de cobrament de clients impagats amb
venciment en el mes de referència. Tipus d'entitat financera, tipus d'efecte. Per enumeració
completa.
Col·lectiu: Entitats financeres.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
35,79 milers d'euros.

6312 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 2013-2016:
968,31 milers d'euros.
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6313 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 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 2013-2016:
449,01 milers d'euros.

6314 Estadística de 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: Empreses.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
38,46 milers d'euros.

6315 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, Béns Mobles 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 2013-2016:
412,23 milers d'euros.

6316 Estadística sobre execucions hipotecàries (en projecte).
Fins: Conèixer amb caràcter trimestral l'evolució de les execucions hipotecàries distingint
segons la naturalesa de les finques, com a aproximació a l'anàlisi dels llançaments i
desnonaments.
Organismes que hi intervenen: INE, Col·legi de Registradors de la Propietat, Béns Mobles i
Mercantils d'Espanya (MJUS).
Descripció general (principals variables): Nombre d'execucions hipotecàries en procés.
Naturalesa de la finca.
Col·lectiu: Execucions hipotecàries.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
199,48 milers d'euros.
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6317 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, Béns Mobles 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: Drets de la propietat transmesos.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
453,83 milers d'euros.
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Sector o tema: Preus
Descripció del sector:
En aquest sector es consideren les operacions estadístiques que proporcionen informació sobre
evolucions temporals o nivells de preus, tant generals com de sectors concrets.

Operacions estadístiques:
6341
6342
6343
6344
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351

Índex de preus de consum (IPC)
Índex de preus de consum
harmonitzat (IPCA)
Enquesta de paritats del poder
adquisitiu (PPA)
Preus conjunturals de productes
agrícoles
Preus conjunturals de productes
ramaders
Preus mitjans nacionals
Estadístiques mensuals i anuals de
preus i salaris agraris
Preus mitjans anuals de les terres
d'ús agrari
Cànons anuals d'arrendaments
rústics
Índexs de preus industrials
Índexs de preus d'exportació i
d'importació de productes industrials

6352
6353
6354
6355
6356
6357
6358
6359
6360
6361
6362

Índexs de preus de materials i
energia i índexs nacionals de la mà
d'obra
Índex de preus de l'habitatge (IPH)
Estadística de preus del sòl
Estadística de preus d'habitatge.
Índex de preus de l'habitatge.
Índexs de preus del sector serveis
Preus de venda al públic de
productes alimentaris
Preus en la cessió majorista de
productes alimentaris peribles
Índex de preus del transport
Índex del preu del treball (en
projecte)
Índexs de preus d'allotjaments
turístics
Estadística de preus públics
universitaris

6341 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.
Descripció general (principals variables): Preus de consum per tipus de despeses. Per
mostreig.
Col·lectiu: Operacions de venda al detall de béns i serveis en establiments o treballadors
autònoms.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
28.455,66 milers d'euros.

6342 Índex de preus de consum harmonitzat (IPCA).
Fins: Harmonització del mesurament de l'evolució dels preus de consum a la Unió Europea.
Organismes que hi intervenen: INE, Eurostat.
Descripció general (principals variables): Preus de consum per tipus de despesa. Per
mostreig.
Col·lectiu: Operacions de venda al detall de béns i serveis en establiments o treballadors
autònoms.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
300,88 milers d'euros.
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6343 Enquesta de paritats del poder adquisitiu (PPA).
Fins: Realitzar 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 2013-2016:
977,03 milers d'euros.

6344 Preus conjunturals de productes agrícoles.
Fins: Obtenció de cotitzacions mitjanes ponderades diàries en mercats representatius per a
determinats productes, especificant varietats/tipus i calibres, per a regulació del mercat.
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la
matèria de les comunitats autònomes.
Descripció general (principals variables): Preus de sortida d'organització de productors de
fruites i hortalisses (OPFH) o empresa comercial, preus en mercats majoristes, preus dels
diferents productes agrícoles en zones de producció. Tipus i varietats.
Col·lectiu: OPFH, cooperatives, mercats i llotges.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
1.669,15 milers d'euros.

6345 Preus conjunturals de productes ramaders.
Fins: Obtenció de preus mitjans ponderats nacionals per a diferents tipus de bestiar pesat en
mercats representatius, per a regulació del mercat.
Organismes que hi intervenen: MAAA, conselleries/departaments amb competència en la
matèria de les comunitats autònomes.
Descripció general (principals variables): Preus dels diferents productes ramaders. Tipus
d'animals.
Col·lectiu: Mercats i llotges.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
1.445,41 milers d'euros.

6346 Preus mitjans nacionals.
Fins: Obtenció de preus mitjans ponderats a escala nacional per a cada un dels 20 productes
agrícoles i ramaders de gran rellevància, per a informació del mercat.
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: Entitats relacionades amb l'activitat agrària i empreses o establiments industrials i
comercials.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
288,18 milers d'euros.
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6347 Estadístiques mensuals i anuals de preus i salaris agraris.
Fins: Obtenció de preus mitjans ponderats mensuals i anuals percebuts pels agricultors com
a primeres vendes de productes agraris, productes i serveis adquirits per l'agricultor com a
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. Productes.
Col·lectiu: Explotacions agràries i entitats relacionades amb l'activitat agrària.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
981,29 milers d'euros.

6348 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.
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 2013-2016:
111,59 milers d'euros.

6349 Cànons anuals d'arrendaments rústics.
Fins: Obtenció de cànons d'arrendaments per comunitats autònomes per a diversos tipus
d'aprofitament de les terres.
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 2013-2016:
64,12 milers d'euros.

6350 Índexs de preus industrials.
Fins: Mesurament de l'evolució dels preus dels productes industrials llevat de construcció, en
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: Empreses i establiments.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
4.022,11 milers d'euros.
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6351 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.
Descripció general (principals variables): Preus. Branques d'activitat (CNAE-2009) i grans
sectors industrials (GSI). Per mostreig.
Col·lectiu: Empreses i establiments.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
3.673,08 milers d'euros.

6352 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.
Organismes que hi intervenen: INE, MAAA, MHAP.
Descripció general (principals variables): Preus de venda, sense incloure-hi 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: Empreses i establiments.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
254,72 milers d'euros.

6353 Índex de preus de l'habitatge (IPH).
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 2013-2016:
411,23 milers d'euros.

6354 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
del municipi i mida del solar.
Col·lectiu: Solar urbà registrat.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
160,48 milers d'euros.
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6355 Estadística de preus d'habitatge. Índex de preus de l'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 2013-2016:
560,72 milers d'euros.

6356 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: Empreses.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
1.015,18 milers d'euros.

6357 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, en àmbit urbà, dels principals productes alimentaris. Per mostreig.
Col·lectiu: Diferents fórmules comercials.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
2.928,51 milers d'euros.

6358 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, en la totalitat de les unitats alimentàries de la xarxa Mercasa i en 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, estigui o no
participada 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 2013-2016:
2.196,41 milers d'euros.
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6359 Índex de preus del transport.
Fins: Seguiment de la tendència del preu per quilòmetre recorregut en transport públic.
Mitjançant elaboració de síntesis i 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 2013-2016:
100,06 milers d'euros.

6360 Índex del preu del treball (en projecte).
Fins: Mesurament de l'evolució dels preus de la mà d'obra i obtenció d'índexs de diferent
nivell d'agregació.
Organismes que hi intervenen: INE
Descripció general (principals variables): Preus de la mà d'obra per components (salaris,
prestacions obligatòries i voluntàries...).
Col·lectiu: Establiments amb assalariats.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
7,66 milers d'euros.

6361 Índexs de preus d'allotjaments turístics.
Fins: Obtenció d'un indicador mensual que mesuri l'evolució dels preus de l'allotjament
hoteler, d'apartaments turístics, de càmpings i d'establiments de turisme rural, mesurat des del
punt de vista de l'oferta.
Organismes que hi intervenen: INE
Descripció general (principals variables): Per a allotjaments hotelers: Preus de les
habitacions dobles amb bany, sense incloure l'esmorzar ni altres serveis, ni l'IVA, per tipus de
client i canals de venda. Per a apartaments turístics: Preus dels apartaments per dia, sense
incloure l'IVA, per tarifes de preus i modalitat d'apartament. Per a càmpings: Preu d'una
parcel·la per dia, sense incloure l'IVA, per tarifes de preus. Per a allotjaments de turisme rural:
Preu d'una habitació (o habitatge complet) per dia, sense incloure l'IVA, per tarifes de preus i
modalitat de lloguer. Per mostreig.
Col·lectiu: Establiments del sector.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
305,60 milers d'euros.

6362 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 si són o no experimentals.
Col·lectiu: Preus públics d'estudis universitaris en universitats públiques.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
65,88 milers d'euros.
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Sector o tema: Mercat laboral i salaris
Descripció del sector:
En aquest sector es consideren les operacions estadístiques i els indicadors que proporcionen
informació sobre la població i les empreses en relació amb l'activitat econòmica, les relacions
laborals i altres aspectes del treball, així com sobre els costos laborals i salarials i les trajectòries
laborals. També facilita informació sobre ocupació i salaris derivada dels processos
administratius relacionats amb la tributació, la protecció social i la gestió de les polítiques
laborals.

Operacions estadístiques:
6391
6392
6393
6394
6395
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407

Enquesta de població activa (EPA)
Enquesta comunitària de força de
treball (ECFT)
Projeccions de taxes d'activitat
Fluxos de la població activa
Enquesta de conjuntura laboral
Estadística
d'autoritzacions
de
treball a estrangers
Estadística
de
cooperatives
constituïdes
Estadística de societats laborals
registrades
Estadística
de
societats
cooperatives i societats laborals
inscrites en la Seguretat Social
Estadística d'empreses de treball
temporal
Moviment laboral registrat
Estadística d'afiliació de treballadors
a la Seguretat Social
Estadística
de
treballadors
autònoms afiliats a la Seguretat
Social
Estadística de regulació d'ocupació
Estadística de suport a la creació
d'ocupació
Estadística de mediació, arbitratge i
conciliació laboral
Estadística de convenis col·lectius
de treball

6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424

Estadística de vagues i tancaments
patronals
Estadística d'accidents de treball
Estadística
de
malalties
professionals
Estadística de l’ocupació de les
persones amb discapacitat
Estadística del salari de les
persones amb discapacitat (en
projecte)
Estadística del mercat laboral i la
migració (en projecte)
Estadística de fons social europeu
Enquesta de gestió preventiva en les
empreses
Enquesta quadriennal de cost
laboral
Enquesta anual de cost laboral
Enquesta trimestral de cost laboral
(ETCL)
Índex de cost laboral harmonitzat
Enquesta quadriennal d'estructura
salarial
Enquesta anual d'estructura salarial
Estadística de polítiques de mercat
de treball
Mercat de treball i pensions a les
fonts tributàries
Mostra contínua de vides laborals
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6391 Enquesta de població activa (EPA).
Fins: Obtenció de resultats sobre els ocupats, els aturats 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, ja que l'EPA conté a 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), Hisenda Foral de Navarra, Institut d'Estadística de Navarra, Institut Gallec
d'Estadística.
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 2013-2016:
42.639,65 milers d'euros.

6392 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), Hisenda Foral de Navarra, Institut d'Estadística de Navarra, Institut Gallec
d'Estadística, 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 2013-2016:
1.092,71 milers d'euros.

6393 Projeccions de taxes d'activitat.
Fins: Satisfer la demanda d'aquest indicador en l'àmbit internacional i nacional. Mitjançant
elaboració de síntesis i 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 2013-2016:
21,27 milers d'euros.

6394 Fluxos de la població activa.
Fins: Anàlisi longitudinal dels canvis respecte al mercat laboral de col·lectius específics,
mitjançant l'explotació especial dels fitxers de l'EPA.
Organismes que hi intervenen: INE, Institut Gallec d'Estadística
Descripció general (principals variables): Canvis en relació amb l'activitat. Edat, sexe, estat
civil, estudis, nacionalitat, relació amb l'activitat, característiques de l’ocupació, tipus d'activitat.
Per mostreig.
Col·lectiu: Persones residents en llar familiar principal.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
29,78 milers d'euros.
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6395 Enquesta de conjuntura laboral.
Fins: Estimació dels efectius laborals des de l'òptica de l'empresa, mobilitat laboral, durada
del temps de treball, hores no treballades, hores extraordinàries, marc laboral i opinions
empresarials.
Organismes que hi intervenen: MESS
Descripció general (principals variables): Ocupació assalariada, mobilitat laboral, jornada
laboral, hores no treballades, hores extraordinàries, torns de treball, tendència previsible dels
efectius laborals. Mida segons el nombre de treballadors, activitat econòmica del centre. Per
mostreig.
Col·lectiu: Centres de cotització a la Seguretat Social.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
234,81 milers d'euros.

6396 Estadística d'autoritzacions de treball a estrangers.
Fins: Obtenció i difusió de dades relacionades amb les autoritzacions de treball d'estrangers
que desitgen desenvolupar una activitat laboral a Espanya.
Organismes que hi intervenen: MESS, delegacions i subdelegacions del Govern, Direcció
General 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,
activitat i ocupació.
Col·lectiu: Autoritzacions de treball sol·licitades, concedides i denegades.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
209,11 milers d'euros.

6397 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. Classe de cooperativa, activitat econòmica, sexe socis inicials.
Col·lectiu: Cooperatives constituïdes.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
32,80 milers d'euros.

6398 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 de
les mateixes. Activitat econòmica, classe de societat, tipus de socis.
Col·lectiu: Societats laborals registrades.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
32,80 milers d'euros.
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6399 Estadística de societats cooperatives i societats laborals inscrites en la
Seguretat Social.
Fins: Obtenció i difusió de dades relatives a societats cooperatives i laborals inscrites en 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 en 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 2013-2016:
223,38 milers d'euros.

6400 Estadística d'empreses de treball temporal.
Fins: Obtenció i difusió de dades que permetin avaluar i analitzar globalment l'activitat
desenvolupada 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, contractes registrats en els serveis públics
d'ocupació, treballadors contractats per les empreses de treball temporal. Activitat, ocupació,
edat, sexe, estudis, tipus i durada del contracte.
Col·lectiu: Empreses de treball temporal.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
131,20 milers d'euros.

6401 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 2013-2016:
1.428,59 milers d'euros.
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6402 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 2013-2016:
447,73 milers d'euros.

6403 Estadística de treballadors autònoms afiliats a la Seguretat Social.
Fins: Obtenció i difusió de dades sobre treballadors autònoms pròpiament els esmentats
afiliats a diferents règims de la Seguretat Social.
Organismes que hi intervenen: MESS
Descripció general (principals variables): Treballadors autònoms pròpiament els esmentats
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 2013-2016:
210,62 milers d'euros.

6404 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 2013-2016:
229,61 milers d'euros.

6405 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.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
49,20 milers d'euros.
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6406 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, 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 en les unitats de mediació, arbitratge i conciliació.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
107,42 milers d'euros.

6407 Estadística de convenis col·lectius de treball.
Fins: Obtenció i difusió de resultats relacionats amb els convenis col·lectius.
Organismes que hi intervenen: MESS, conselleries/departaments amb competència en la
matèria de totes les comunitats autònomes.
Descripció general (principals variables): Convenis vigents, treballadors i empreses
afectades, augment salarial pactat i revisat, jornada laboral pactada, convenis i treballadors
afectats per clàusules especials (hores extraordinàries, complements de prestacions socials,
formació, salarials, jubilació, etc.). Àmbit del conveni, data d'efectes econòmics, afiliació dels
representants, trams d'augment salarial, trams de jornada pactada, activitat econòmica.
Col·lectiu: Convenis col·lectius de treball.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
419,86 milers d'euros.

6408 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 2013-2016:
143,50 milers d'euros.
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6409 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.
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 2013-2016:
407,96 milers d'euros.

6410 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 Ordre TAS 1/2007, de 2
de gener, pels que 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 2013-2016:
194,27 milers d'euros.

6411 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.
Organismes que hi intervenen: INE, Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO), Comitè
Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), Fundació ONCE,
Direcció General 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: Persones residents en llars familiars que han sol·licitat una valoració del grau de
discapacitat.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
562,79 milers d'euros.
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6412 Estadística del salari de les persones amb discapacitat (en projecte).
Fins: Analitzar el guany brut anual dels treballadors amb discapacitat i fer-ho en termes
comparatius amb els treballadors sense discapacitat.
Organismes que hi intervenen: INE, Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO), Comitè
Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), Fundació ONCE,
Direcció General de Polítiques de Suport a la Discapacitat (MSSI).
Descripció general (principals variables): Guany brut. Discapacitat, sexe, edat, etc.
Col·lectiu: Treballadors assalariats.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
48,93 milers d'euros.

6413 Estadística del mercat laboral i la migració (en projecte).
Fins: Obtenció d'informació sobre migració interior i arribades de l'estranger en els aspectes
demogràfic i de relació amb l'activitat.
Organismes que hi intervenen: INE
Descripció general (principals variables): Encara no determinades.
Col·lectiu: Persones residents en llar familiar.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
20,42 milers d'euros.

6414 Estadística de 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 2013-2016:
82,77 milers d'euros.

6415 Enquesta de gestió preventiva en les empreses.
Fins: Coneixement del nivell i tipus d'activitat preventiva i recursos que disposen les
empreses per garantir la seguretat i salut dels seus treballadors; descripció de la seva
organització del treball i de la presència de riscos laborals.
Organismes que hi intervenen: MESS
Descripció general (principals variables): Recursos de la seva organització preventiva,
activitats preventives realitzades, tipus d'organització del treball, riscos laborals, danys a la
salut. Branca d'activitat econòmica (agrupada), sector d'activitat, mida d'empresa. Per
mostreig.
Col·lectiu: Empreses.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
316,00 milers d'euros.
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6416 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, 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: Centres de cotització a la Seguretat Social.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
11,81 milers d'euros.

6417 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: Centres de cotització a la Seguretat Social.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
1.259,39 milers d'euros.

6418 Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL).
Fins: Estudiar l'evolució a curt termini del cost laboral i els seus components més importants,
prestant una especial atenció 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: Centres de cotització a la Seguretat Social.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
9.425,66 milers d'euros.

6419 Índex de cost laboral harmonitzat.
Fins: Estimació dels índexs de costos laborals mitjançant una metodologia comuna per a tota
la Unió Europea.
Organismes que hi intervenen: INE, MHAP, Eurostat.
Descripció general (principals variables): Cost laboral total, cost salarial, cotitzacions
socials obligatòries. Branques d'activitat. Per mostreig.
Col·lectiu: Centres de cotització a la Seguretat Social.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
74,50 milers d'euros.
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6420 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, Tresoreria General de la Seguretat Social (MESS),
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 2013-2016:
1.623,72 milers d'euros.

6421 Enquesta anual d'estructura salarial.
Fins: Coneixement de la distribució dels salaris d’acord amb les característiques individuals i
col·lectives.
Organismes que hi intervenen: INE, Institut d'Estadística de Navarra, Tresoreria General de
la Seguretat Social (MESS), AEAT.
Descripció general (principals variables): Salari anual. Branques d'activitat, sexe, ocupació.
Per mostreig.
Col·lectiu: Centres de cotització a la Seguretat Social.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
1.534,42 milers d'euros.

6422 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 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.
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 2013-2016:
74,97 milers d'euros.

6423 Mercat de treball i pensions a 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 les quals 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 directament, s'obtenen per simple agregació o combinació 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 2013-2016:
183,16 milers d'euros.
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6424 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
ocupació, treball o protecció social.
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.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
464,12 milers d'euros.
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Sector o tema: Comptes econòmics
Descripció del sector:
En aquest sector es consideren les operacions estadístiques que constitueixen el marc central
del sistema de comptes econòmics, anuals i trimestrals, i regionals, tant des de la perspectiva
financera com no financera, de l'economia en el seu conjunt i dels sectors institucionals que la
conformen, i comptes satèl·lit. Així mateix, inclou operacions del sector exterior i la balança de
pagaments.

Operacions estadístiques:
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463

Comptabilitat nacional d'Espanya.
Base 2008
Comptabilitat nacional d'Espanya.
Base 2010 (en projecte)
Comptabilitat nacional trimestral
d'Espanya. Base 2008
Comptabilitat nacional trimestral
d'Espanya. Base 2010 (en projecte)
Comptes trimestrals no financers
dels sectors institucionals. Base
2008
Comptes trimestrals no financers
dels sectors institucionals. Base
2010 (en projecte)
Comptes de les administracions
públiques
Comptes
trimestrals
de
les
administracions públiques
Comptes de les empreses públiques
Comptabilitat regional d'Espanya.
Base 2008
Comptabilitat regional d'Espanya.
Base 2010 (en projecte)
Comptes de les administracions
públiques territorials
Comptes econòmics de l'agricultura

6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
6473
6474
6475
6476
6477

Comptes econòmics nacionals de la
silvicultura
Comptes mediambientals
Comptes satèl·lit de les cooperatives
i mutualitats
Compte
satèl·lit
del
turisme
d'Espanya. Base 2008
Compte
satèl·lit
del
turisme
d'Espanya. Base 2010 (en projecte)
Compte satèl·lit de la cultura
Comptes satèl·lits de la despesa
sanitària pública
Comptes financers de l'economia
Espanyola. Sistema SEC/95
Inversió
espanyola
directa
a
l'exterior (posició)
Inversió
espanyola
directa
a
l'exterior (fluxos)
Inversió
estrangera
directa
a
Espanya (posició)
Inversió
estrangera
directa
a
Espanya (fluxos)
Balança de pagaments i posició
d'inversió internacional
Deute públic segons el protocol de
dèficit excessiu
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6451 Comptabilitat nacional d'Espanya. Base 2008.
Fins: Elaboració del sistema de comptes nacionals d'Espanya, segons la metodologia
establerta en el Reglament (CE) núm. 2223/96 del Consell, de 25 de juny de 1996, relatiu al
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals SEC-1995. Mitjançant elaboració de
síntesis i 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-1995 i, en especial, les que es presenten en
l'annex B del Reglament SEC-1995: 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 2013-2016:
733,22 milers d'euros.

6452 Comptabilitat nacional d'Espanya. Base 2010 (en projecte).
Fins: Elaboració del sistema de comptes nacionals d'Espanya, segons la metodologia
establerta en 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
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 es presenten en
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 2013-2016:
2.849,89 milers d'euros.
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6453 Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya. Base 2008.
Fins: Elaboració del sistema de comptes trimestrals d'Espanya segons la metodologia
establerta en el Reglament (CE) núm. 2223/96 del Consell, de 25 de juny de 1996, relatiu al
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals SEC-1995. Mitjançant elaboració de
síntesis i anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts.
Organismes que hi intervenen: INE
Descripció general (principals variables): Principals agregats macroeconòmics en termes
bruts i corregits d'efectes estacionals i de calendari: valors afegits a preus bàsics, impostos
sobre els productes nets de subvencions i PIB a preus de mercat, despesa en consum final i
consum final efectiu, formació bruta de capital, exportacions i importacions, remuneració dels
assalariats, excedent d'explotació/rendes mixtes i impostos sobre la producció i les
importacions nets de subvencions, ocupació en termes de llocs de treball equivalents a temps
complet, llocs totals, persones i hores treballades. Únicament en termes bruts: renda nacional
disponible i comptes trimestrals no financers del total de l'economia i de la resta del món.
Branques d'activitat, economia nacional i resta del món.
Col·lectiu: No aplicable.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
197,20 milers d'euros.

6454 Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya. Base 2010 (en projecte).
Fins: Elaboració del sistema de comptes trimestrals d'Espanya segons la metodologia
establerta en 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
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 2013-2016:
616,51 milers d'euros.
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6455 Comptes trimestrals no financers dels sectors institucionals. Base 2008.
Fins: Elaboració dels comptes trimestrals no financers d'Espanya, corresponents als sectors
institucionals: societats no financeres, institucions financeres, administracions públiques, llars i
institucions sense finalitat de lucre i resta del món, segons la metodologia establerta en el
Reglament (CE) núm. 2223/96 del Consell, de 25 de juny de 1996, relatiu al Sistema Europeu
de Comptes Nacionals i Regionals SEC-1995 i en el Reglament (CE) núm. 1161/2005 del
Parlament Europeu i del Consell, de 6 de juliol de 2005. Mitjançant elaboració de síntesis i
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
que proposa el Reglament núm. 1161/2005: 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 2013-2016:
108,22 milers d'euros.

6456 Comptes trimestrals no financers dels sectors institucionals. Base 2010
(en projecte).
Fins: Elaboració dels comptes trimestrals no financers d'Espanya, corresponents als sectors
institucionals: societats no financeres, institucions financeres, administracions públiques, llars i
institucions sense finalitat de lucre i resta del món, segons la metodologia establerta en 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 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 2013-2016:
293,79 milers d'euros.

6457 Comptes de les administracions públiques.
Fins: Elaboració dels comptes econòmics de les administracions públiques. Mitjançant
elaboració de síntesis i 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 2013-2016:
3.086,22 milers d'euros.
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6458 Comptes trimestrals de les administracions públiques.
Fins: Elaboració dels comptes econòmics trimestrals de les administracions públiques.
Mitjançant elaboració de síntesis i 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 2013-2016:
963,41 milers d'euros.

6459 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 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 2013-2016:
819,98 milers d'euros.

6460 Comptabilitat regional d'Espanya. Base 2008.
Fins: Elaboració del sistema de comptes regionals d'Espanya segons la metodologia
establerta en el Reglament (CE) núm. 2223/96 del Consell, de 25 de juny de 1996, relatiu al
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals SEC-1995. Mitjançant elaboració de
síntesis i anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts.
Organismes que hi intervenen: INE
Descripció general (principals variables): Les que figuren en el SEC-1995: 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 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 2013-2016:
206,35 milers d'euros.
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6461 Comptabilitat regional d'Espanya. Base 2010 (en projecte).
Fins: Elaboració del sistema de comptes regionals d'Espanya segons la metodologia
establerta en 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
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 2013-2016:
892,34 milers d'euros.

6462 Comptes de les administracions públiques territorials.
Fins: Elaboració dels comptes econòmics de les administracions públiques territorials, la
informació es presenta desagregada per comunitat autònoma. Mitjançant elaboració de
síntesis i 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 2013-2016:
565,65 milers d'euros.

6463 Comptes econòmics de l'agricultura.
Fins: Establiment de macromagnituds utilitzades com indicadors de resultats econòmics
nacionals i regionals anuals de l'activitat agrària. Mitjançant elaboració de síntesis i anàlisis
amb resultats procedents de diverses fonts.
Organismes que hi intervenen: MAAA
Descripció general (principals variables): Valoració de macromagnituds (metodologia SEC95). Grups de productes i consums intermedis.
Col·lectiu: No aplicable.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
856,29 milers d'euros.

6464 Comptes econòmics nacionals de la silvicultura.
Fins: Establiment de macromagnituds utilitzades com indicadors de resultats econòmics
nacionals anuals de l'activitat silvícola. Mitjançant elaboració de síntesis i 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 2013-2016:
86,48 milers d'euros.
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6465 Comptes mediambientals.
Fins: Elaborar els comptes satèl·lit del medi ambient en el marc dels comptes nacionals en
els àmbits següents: aigua, emissions atmosfèriques, energia, despesa en protecció
ambiental, impostos ambientals, ecoindústria, fluxos de materials, boscos, recursos naturals,
residus o altres que siguin objecte de requeriments futurs per usuaris nacionals o
internacionals. Mitjançant elaboració de síntesis i anàlisis amb resultats procedents de
diverses fonts.
Organismes que hi intervenen: INE, MAAA, MIET
Descripció general (principals variables): Pròpies del sector
Col·lectiu: No aplicable.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
780,59 milers d'euros.

6466 Comptes satèl·lit de les cooperatives i mutualitats.
Fins: Elaboració de comptes satèl·lit de cooperatives i mutualitats a Espanya, consistents
amb la Comptabilitat nacional d'Espanya, base 2000. La metodologia que s'aplica és la del
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95) aprovat mitjançant Reglament
(CE) núm. 2223/96 del Consell, de 25 de juny de 1996, i la del “Manual for compiling satellite
accounts of the social economy companies: cooperatives and mutuals” de la Comissió
Europea. El projecte ha estat cofinançat per la Comissió europea. Mitjançant elaboració de
síntesis i anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts.
Organismes que hi intervenen: INE, CIRIEC-Espanya, AEAT
Descripció general (principals variables): Les corresponents als comptes corrents i
d'acumulació d'aquestes unitats i les de béns i serveis corresponents a les matrius d'origen i
de destinació. Dades d’ocupació. Sectors institucionals, branques d'activitat.
Col·lectiu: No aplicable.

6467 Compte satèl·lit del turisme d'Espanya. Base 2008.
Fins: Obtenir una representació sistemàtica, comparable i completa de l'activitat turística
adaptada, en la mesura que sigui possible, als conceptes, definicions i classificacions que
figuren en el manual de la CST elaborat per l'Organització Mundial del Turisme. Mitjançant
elaboració de síntesis i anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts.
Organismes que hi intervenen: INE, Institut d'Estudis Turístics (MIET), Banc d'Espanya.
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 en les taules incloses en l'esmentat manual de CST més totes
aquelles la presentació de les quals es consideri necessari per a la descripció del fenomen
turístic a Espanya.
Col·lectiu: No aplicable.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
65,35 milers d'euros.
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6468 Compte satèl·lit del turisme d'Espanya. Base 2010 (en projecte).
Fins: Obtenir una representació sistemàtica, comparable i completa de l'activitat turística
adaptada, en la mesura que sigui possible, als conceptes, definicions i 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 anàlisis amb resultats
procedents de diverses fonts.
Organismes que hi intervenen: INE, Institut d'Estudis Turístics (MIET), Banc d'Espanya.
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 en les taules incloses en l'esmentat manual de CST 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 2013-2016:
214,98 milers d'euros.

6469 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 anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts.
Organismes que hi intervenen: MECD, INE.
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 2013-2016:
405,83 milers d'euros.

6470 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 realitzen operacions de despesa o finançament de
les activitats sanitàries públiques.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
664,22 milers d'euros.
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6471 Comptes financers de l'economia espanyola. Sistema SEC/95.
Fins: Mesurament del finançament de les diferents agrupacions institucionals de la
comptabilitat nacional. Les CFEE constitueixen el bloc financer de la CNE. Mitjançant
elaboració de síntesis i anàlisis amb resultats procedents de diverses fonts.
Organismes que hi intervenen: BANESP
Descripció general (principals variables): Balanços i operacions dels diferents instruments
financers recollits en el SEC 95. Comptes (balanços financers i comptes d'operacions
financeres) i les agrupacions institucionals de la Comptabilitat Nacional, segons el SEC 95.
Col·lectiu: No aplicable.

6472 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 2013-2016:
1.100,35 milers d'euros.

6473 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.
Col·lectiu: Persones físiques o jurídiques residents que inverteixin en empreses estrangeres.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
893,61 milers d'euros.

6474 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 2013-2016:
1.100,35 milers d'euros.
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6475 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.
Col·lectiu: Persones físiques o jurídiques no residents que inverteixin en empreses
espanyoles.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
893,61 milers d'euros.

6476 Balança de pagaments i posició d'inversió internacional.
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.
Organismes que hi intervenen: BANESP
Descripció general (principals variables): Balanços financers i operacions dels diferents
instruments recollits en el Manual de Balança de Pagaments de l'FMI. Agrupació de
determinats instruments per la seva naturalesa (inversió directa, inversió en cartera, reserves).
Agrupació en un «sector» únic, que engloba les relacions econòmiques entre unitats residents
i no residents. Distribució geogràfica.
Col·lectiu: Agrupacions de les unitats institucionals que realitzen operacions econòmiques
amb la resta del món.

6477 Deute públic segons el protocol de dèficit excessiu.
Fins: Elaboració del deute de cada un 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
esmentats anteriorment.
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 la 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 detallada per subsectors de les
administracions públiques propietàries.
Col·lectiu: Unitats que componen el sector administracions públiques i el conjunt de les
empreses públiques.
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Sector o tema: Administracions públiques i associacions
Descripció del sector:
En aquest sector es consideren les operacions estadístiques que proporcionen informació
obtinguda de l'explotació dels pressupostos de les diferents administracions (central,
autonòmica, local i de Seguretat Social) o bé de l'explotació dels fitxers tributaris que s'elaboren
amb les dades de les liquidacions impositives dels subjectes informants. També s'inclou
l'estadística d’associacions.

Operacions estadístiques:
6491
6492
6493
6494

6495
6496
6497
6498
6499

6500

Registre central de personal. Butlletí
estadístic del personal al servei de
les administracions públiques
Estadística del personal del Ministeri
de Defensa
Estadística de retribucions del sector
públic estatal
Estadística de liquidació dels
pressupostos de l'Estat i dels seus
organismes públics, empreses i
fundacions
Pressupostos de les comunitats
autònomes
Execució pressupostària mensual de
les comunitats autònomes
Liquidació de pressupostos de les
comunitats autònomes
Hisendes autonòmiques en xifres
Índexs de repartiment regional de
l'IVA i els impostos especials sobre
la cervesa, sobre l'alcohol i begudes
derivades
i
sobre
productes
intermedis
Pressupostos de les entitats locals

6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6509
6510
6511
6512
6513
6514

Liquidació de pressupostos de les
entitats locals
Estadística
de
cooperació
econòmica local de l'Estat
Explotació estadística del Registre
de contractes del sector públic
Imposició local. Tipus de gravamen,
índexs i coeficients
Cadastre immobiliari
Impost sobre béns immobles
Ordenances fiscals de l'impost sobre
béns immobles
Estadística dels declarants de l'IRPF
Estadística dels declarants de
l'impost sobre patrimoni
Estadística per partides de l'impost
sobre societats
Estadística per partides de l'IVA
Recaptació tributària
Estadística
d'Ajuda
Oficial
al
Desenvolupament (AOD) d'Espanya
Estadística d'associacions

6491 Registre central de personal. Butlletí estadístic del personal al servei de
les administracions públiques.
Fins: Coneixement amb detall dels recursos humans amb els que compten 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), Direcció General de la Policia i Direcció General de la
Guàrdia Civil (MINT), Direcció General de Personal (MDEF), CGPJ, Direcció General 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 un altre personal al servei
de les administracions públiques.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
454,70 milers d'euros.
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6492 Estadística del personal del Ministeri de Defensa.
Fins: Coneixement de les existències, estructura interna, característiques i fluxos dels
recursos humans del Ministeri de Defensa i cos de la guàrdia civil.
Organismes que hi intervenen: MDEF, Direcció General de la Guàrdia Civil (MINT).
Descripció general (principals variables): Individus, situacions, fluxos externs, distribució
territorial i per exèrcits. Ocupació, cos, escala, edat, categoria i sexe.
Col·lectiu: Personal militar i civil que presta servei al Ministeri de Defensa i personal del cos
de la guàrdia civil.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
915,57 milers d'euros.

6493 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): Les retribucions dels diferents col·lectius del
sector públic estatal per conceptes retributius (sous, complements, etc.). Col·lectius
d'empleats públics, grups d'adscripció, nivells de complement de destinació, centres gestors.
Col·lectiu: Centres gestors.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
295,47 milers d'euros.

6494 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 2013-2016:
1.198,78 milers d'euros.

6495 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 2013-2016:
389,46 milers d'euros.
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6496 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 consolidades. Classificació
econòmica d'ingressos i despeses.
Col·lectiu: Comunitats autònomes.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
1.150,73 milers d'euros.

6497 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 consolidades 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 2013-2016:
573,52 milers d'euros.

6498 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 el seu anàlisi
econòmic 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 2013-2016:
338,46 milers d'euros.

6499 Índexs de repartiment regional de l'IVA i els impostos especials sobre la
cervesa, sobre l'alcohol i 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 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 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 begudes derivades
i sobre productes intermedis.
Col·lectiu: No aplicable.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
32,15 milers d'euros.
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6500 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
consolidades. 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 2013-2016:
1.914,36 milers d'euros.

6501 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 2013-2016:
2.675,31 milers d'euros.

6502 Estadística de cooperació econòmica local de l'Estat.
Fins: Informació sobre projectes/inversions municipals, provincials, autonòmics
(uniprovincials) i insulars subvencionats a través del programa de Cooperació Econòmica
Local de l'Estat (que ha incorporat noves línies d'ajuda després de la modificació de la
normativa reguladora en 2005), així com intervencions comunitàries d'aplicació a les entitats
locals en el període 2000-2006 i en el nou període 2007-2013.
Organismes que hi intervenen: MHAP
Descripció general (principals variables): Inversions en obres i serveis, equipament bàsic i
projectes integrats, seguiment d'execució i contractació, ajudes per inundacions. Organismes
finançadors, tipus d'obres, anualitats, territoris.
Col·lectiu: Obres, serveis locals, projectes.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
1.075,81 milers d'euros.

6503 Explotació Estadística del Registre de Contractes del Sector Públic.
Fins: Coneixement dels contractes celebrats per les administracions públiques i altres entitats
del sector públic subjectes a la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, 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, procediment
d'adjudicació, import de l'adjudicació. Òrgan que adjudica el contracte.
Col·lectiu: Tots els òrgans de contractació i entitats incloses a la Llei de contractes del sector
públic que 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 2013-2016:
825,19 milers d'euros.
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6504 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. Per enumeració completa.
Col·lectiu: Ajuntaments, diputacions provincials, consells i cabildos insulars.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
656,83 milers d'euros.

6505 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 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: població. Per a béns de
característiques especials: grup.
Col·lectiu: Immobles.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
325,34 milers d'euros.

6506 impost sobre béns immobles.
Fins: Obtenció de les principals variables tributàries corresponents al impost sobre béns
immobles, així com de la pressió fiscal que es deriva de l'esmentat impost.
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, població.
Col·lectiu: Béns immobles.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
269,29 milers d'euros.
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6507 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. Població.
Col·lectiu: Municipis.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
269,29 milers d'euros.

6508 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 2013-2016:
203,15 milers d'euros.

6509 Estadística dels declarants de l'impost sobre patrimoni.
Fins: Obtenció dels principals resultats estadístics de la declaració anual de l'impost sobre
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 patrimoni.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
112,31 milers d'euros.

6510 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 2013-2016:
257,59 milers d'euros.
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6511 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 2013-2016:
247,38 milers d'euros.

6512 Recaptació tributària.
Fins: Coneixement dels ingressos tributaris de l'Estat gestionats per les delegacions de
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), així com la participació de les
administracions públiques en els esmentats ingressos, 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 i ingressos
homogeneïtzats de les principals figures tributàries, amb les seves respectives sèries
temporals. Classe d'impostos i taxes.
Col·lectiu: Impostos i taxes.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
65,58 milers d'euros.

6513 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 d’acord amb el seu nivell de
desenvolupament.
Organismes que hi intervenen: MAEC
Descripció general (principals variables): Recursos destinats a contribucions a organismes
internacionals i aportacions al pressupost comunitari i al Fons Europeu de Desenvolupament
de la UE. Recursos destinats a programes i projectes d'ajuda oficial al desenvolupament.
Sectors, regions geogràfiques, centres finançadors.
Col·lectiu: Organismes públics finançadors.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
1.348,94 milers d'euros.

6514 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 2013-2016:
20,41 milers d'euros.
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Sector o tema: Tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC)
Descripció del sector:
En aquest sector es consideren les operacions estadístiques i indicadors que proporcionen
informació sobre la societat de la informació, la implantació i ús de les tecnologies de la
informació en les empreses, les llars, les administracions públiques i els centres educatius no
universitaris. També es quantifica el comerç electrònic realitzat en llars i empreses. Finalment, se
subministren dades sobre els pressupostos destinats a les tecnologies de la informació i la
comunicació en els ministeris.

Operacions estadístiques:
6531

6532
6533

Enquesta sobre l'ús de tecnologies
de la informació i les comunicacions
i del comerç electrònic en les
empreses
Enquesta sobre equipament i ús de
tecnologies
d'informació
i
comunicació a les llars
Estadística sobre la societat de la
informació i la comunicació en els
centres educatius no universitaris

6534
6535
6536

Les tecnologies de la informació i les
comunicacions
en
les
administracions públiques
Estadística de pressupostos de
tecnologies de la informació i les
comunicacions en l'AGE
Indicadors del sector de tecnologies
de la informació i les comunicacions
(TIC)

6531 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 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.
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 2013-2016:
3.115,05 milers d'euros.

6532 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 esmentades tecnologies i l'ús que les persones fan de l'ordinador, Internet i
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 2013-2016:
5.004,72 milers d'euros.
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6533 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.
Col·lectiu: Centres educatius d'ensenyaments de règim general no universitàries.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
141,58 milers d'euros.

6534 Les tecnologies de la informació i les comunicacions en les
administracions públiques.
Fins: Coneixement de la infraestructura de mitjans tècnics i humans a 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 2013-2016:
407,22 milers d'euros.

6535 Estadística de pressupostos de tecnologies de la informació i les
comunicacions en l'AGE.
Fins: Estudi del pressupost destinat a tecnologies de la informació i les comunicacions per
part dels ministeris, basat en els 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 2013-2016:
56,04 milers d'euros.
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6536 Indicadors del sector de tecnologies de la informació i les comunicacions
(TIC).
Fins: Obtenir informació sobre les branques i productes generats pel sector TIC segons la
metodologia proposta per l'OCDE. Mitjançant elaboració de síntesis i 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 2013-2016:
86,99 milers d'euros.
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Sector o tema: Hostaleria i turisme
Descripció del sector:
En aquest sector es consideren les operacions estadístiques que proporcionen informació sobre
l'oferta i la demanda turística, així com de l'impacte econòmic que genera en l'economia del país.
Es recull informació tant econòmica generada pel sector com de variables físiques
(pernoctacions, places, etc.), fluxos de viatgers, i indicadors per avaluar la rendibilitat de
determinats serveis turístics com l'allotjament.

Operacions estadístiques:
6561
6562
6563

Enquesta d'ocupació en allotjaments
turístics
Estadística de moviments turístics
dels espanyols (FAMILITUR)
Estadística de moviments turístics
en fronteres (FRONTUR)

6564
6565

Enquesta de despesa turístic
(EGATUR)
Indicadors de rendibilitat del sector
hoteler

6561 Enquesta d'ocupació en allotjaments turístics.
Fins: Obtenció d'indicadors conjunturals sobre l'ocupació en els establiments hotelers,
apartaments turístics, càmpings i allotjaments de turisme rural.
Organismes que hi intervenen: INE, òrgans centrals d'estadística de les comunitats
autònomes, o en el seu defecte, conselleries/departaments amb competència en la matèria de
turisme.
Descripció general (principals variables): Viatgers, pernoctacions i estades mitges, per
comunitat autònoma i país de residència dels viatgers, capacitat de l'allotjament, graus
d'ocupació i personal utilitzat. Categoria de l'establiment (per a hotels i càmpings), mida de
l'establiment (per a apartaments), tipus d'establiment (per a allotjaments de turisme rural) i
ubicació. Per mostreig.
Col·lectiu: Establiments del sector.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
13.214,11 milers d'euros.

6562 Estadística de moviments turístics dels espanyols (FAMILITUR).
Fins: Coneixement de la quantia i característiques dels viatges realitzats per la població
resident a Espanya.
Organismes que hi intervenen: MIET, 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. Per mostreig.
Col·lectiu: Totes les persones físiques residents en llars.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
8.098,40 milers d'euros finançats pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme i 378,40 milers
d'euros finançats per l'INE.
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6563 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: MIET, INE, D. G. de Trànsit (MINT), AENA, Renfe i Ports de
l'Estat (MFOM).
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.
Col·lectiu: Viatgers estrangers entrats a Espanya.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
8.064,46 milers d'euros finançats pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme i 679,56 milers
d'euros finançats per l'INE.

6564 Enquesta de despesa turística (EGATUR).
Fins: Conèixer la despesa turístic dels visitants estrangers a la seva sortida d'Espanya, així
com altres variables del comportament turístic.
Organismes que hi intervenen: MIET, INE, Banc d'Espanya.
Descripció general (principals variables): Despesa turístic 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. Per mostreig.
Col·lectiu: Turistes i excursionistes no residents que visiten Espanya.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
8.011,71 milers d'euros finançats pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme i 279,04 milers
d'euros finançats per l'INE.

6565 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.
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. Per
mostreig.
Col·lectiu: Establiments hotelers.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
89,97 milers d'euros.
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Sector o tema: Cultura, esport i oci
Descripció del sector:
En aquest sector es consideren les operacions estadístiques que proporcionen informació sobre
l'activitat i les pràctiques culturals lligades als seus diferents subsectors culturals: patrimoni,
museus, arxius, biblioteques, llibres, arts escèniques, música, cinema i vídeo. Finalment,
s'inclouen també dins d'aquest grup les estadístiques relatives a l'esport: pràctiques esportives, i
esport federat.

Operacions estadístiques:
6591
6592
6593
6594
6595
6596

Estadística d'edició espanyola de
llibres amb ISBN
Estadística de producció editorial de
llibres
Estadística de biblioteques
Estadística de museus i col·leccions
museogràfiques
Estadística d'arxius
Estadística d'edició espanyola de
música amb ISMN

6597
6598
6599
6600
6601
6602

Estadística
de
cinematografia:
producció, exhibició, distribució i
foment
Estadística d'esport federat
Estadística del control del dopatge
Enquesta d'hàbits i pràctiques
culturals a Espanya
Enquesta d'hàbits esportius a
Espanya
Estadística
de
finançament
i
despesa pública en Cultura

6591 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.
Col·lectiu: Llibres amb "International Standard Book Number" (ISBN).
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
144,73 milers d'euros.

6592 Estadística de producció editorial de llibres.
Fins: Informació del nombre i característiques de les publicacions no periòdiques impreses,
editades i posades a disposició del públic.
Organismes que hi intervenen: INE
Descripció general (principals variables): Tema, tirada, preu, idioma, edició, nombre de
pàgines
Col·lectiu: Llibres i fullets.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
459,22 milers d'euros.

Pàg. 90

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 295

Dissabte 8 de desembre de 2012

Secc. I.

6593 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'esmentada activitat.
Organismes que hi intervenen: INE, Instituts d'Estadística (Aragó, Catalunya, Madrid,
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 2013-2016:
331,58 milers d'euros.

6594 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 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 2013-2016:
247,89 milers d'euros.

6595 Estadística d'arxius.
Fins: Coneixement de la situació real dels arxius estatals.
Organismes que hi intervenen: MECD
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 2013-2016:
49,73 milers d'euros.

6596 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 2013-2016:
53,83 milers d'euros.
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6597 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 2013-2016:
170,48 milers d'euros.

6598 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 o
modalitats esportives, tipus de competició.
Col·lectiu: Federacions esportives espanyoles, federacions esportives territorials.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
43,91 milers d'euros.

6599 Estadística del control del dopatge.
Fins: Coneixement dels resultats del control antidopatge realitzat pel laboratori estatal del
Consell Superior d'Esports i altres laboratoris homologats per aquest.
Organismes que hi intervenen: MECD
Descripció general (principals variables): Mostres fisiològiques. Modalitat esportiva, tipus
de mostra, substàncies dopants, tipus de competició, procedència de la mostra.
Col·lectiu: Esportistes.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
16,28 milers d'euros.

6600 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, radi, 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 d'ara endavant.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
1.216,03 milers d'euros.
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6601 Enquesta d'hàbits esportius a Espanya.
Fins: Conèixer els comportaments, actituds i valors de la població espanyola en relació amb
l'esport.
Organismes que hi intervenen: MECD, Centre d'Investigacions Sociològiques (MPRE),
Universitat de València.
Descripció general (principals variables): Esports practicats, freqüència de pràctica, ús
d'instal·lacions esportives, motius per practicar l'esport, abandonament de la pràctica, lloc de
la pràctica. Sexe, edat, nivell d'estudis, nivell de pràctica. Per mostreig.
Col·lectiu: Individus.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
252,43 milers d'euros.

6602 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 2013-2016:
175,73 milers d'euros.
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Sector o tema: Educació
Descripció del sector:
En aquest sector es consideren les operacions estadístiques que proporcionen informació sobre
l'activitat del sistema educatiu en els seus diferents nivells: alumnat matriculat, resultats
acadèmics, professorat, centres i serveis educatius. Dades sobre finançament i despesa de
l'ensenyament. També informació sobre pràctiques i itineraris educativoformatius i transicions
educativolaborals. Són rellevants, així mateix, altres tipus de formació que completen el marc
educativoformatiu dins de l'enfocament de formació al llarg de la vida. La informació es
completa, d'una banda, amb dades sobre l'avaluació i resultats del sistema educatiu i, per una
altra, amb indicadors per al seguiment de les polítiques de la UE.

Operacions estadístiques:
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643

Estadística de biblioteques escolars
estadística de personal de les
universitats
Estadística
de
mobilitat
del
professorat
d'ensenyaments
no
universitaris en centres públics
Estadística de despesa pública en
educació
Estadística
de
finançament
i
despeses de l'ensenyament privat
Estadística de beques i ajudes a
l'estudi
Enquesta de despesa de les llars en
educació
Estadística d'universitats, centres i
titulacions
Estadística
d'ensenyaments
no
universitàries (centres, matrícula,
graduats i personal)
Estadística d'alumnat de formació
professional
Estadística
de
formacions
d'entrenadors esportius
Estadística de proves d'accés a la
universitat
Estadística
d'ensenyament
universitari

6644
6645
6646
6647
6648

6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655

Estadística d'estudiants universitaris
Estadística d'acció educativa a
l'exterior.
Estadística
dels
programes
educatius europeus
Estadística de tesis doctorals
programa d'avaluació internacional
de competències d'adults (PIAAC
programme for the international
assessment of adult competences
de l'OCDE)
Enquesta comunitària de formació
professional contínua
Estadística de formació per a
l’ocupació
Enquesta de formació professional
per a l’ocupació en empreses
Enquesta d'inserció laboral de
graduats universitaris (en projecte)
Enquesta sobre la participació de la
població adulta en les activitats
d'aprenentatge
Sistema estatal d'indicadors de
l'educació
Indicadors estadístics de l'educació
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6631 Estadística de biblioteques escolars.
Fins: Coneixement de l'equipament de les biblioteques escolars no universitàries i de
l'activitat que s’hi desenvolupen.
Organismes que hi intervenen: MECD, 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 2013-2016:
91,67 milers d'euros.

6632 Estadística de personal de les universitats.
Fins: Coneixement i quantificació del professorat de les universitats públiques i privades i del
personal d'administració i serveis.
Organismes que hi intervenen: MECD, conselleries/departaments amb competència en la
matèria de les comunitats autònomes, universitats
Descripció general (principals variables): Personal docent 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 i personal d'administració i servei.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
254,44 milers d'euros.

6633 Estadística de mobilitat del professorat d'ensenyaments no universitaris
en centres públics.
Fins: Coneixement dels fluxos de professorat, inter i intra comunitats autònomes, derivats del
concurs de trasllat del personal docent no universitari a nivell nacional.
Organismes que hi intervenen: MECD
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 nacionals de trasllat.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
11,70 milers d'euros.

6634 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 2013-2016:
263,60 milers d'euros.
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6635 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, 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 universitari i no universitari.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
448,32 milers d'euros.

6636 Estadística de beques i ajudes a l'estudi.
Fins: Coneixement dels recursos econòmics destinats a beques per les administracions
educatives, 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.
Col·lectiu: Alumnes becaris.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
199,06 milers d'euros.

6637 Enquesta de despesa de les llars en educació.
Fins: Aprofundir i detallar, a partir de les dades obtingudes en l'Enquesta de Pressupostos
Familiars, les quanties i característiques de la despesa de les llars en educació. Donar
resposta 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
d'aquelles procedents d'altres sectors (transport, allotjament, menjadors, arts gràfiques, etc.)
ocasionats 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: Persones físiques.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
43,11 milers d'euros.

6638 Estadística d'universitats, centres i titulacions.
Fins: Coneixement de l'estructura dels programes docents i de la relació entre l'oferta i la
demanda dels estudis universitaris.
Organismes que hi intervenen: MECD, conselleries/departaments amb competència en la
matèria de les comunitats autònomes, universitats
Descripció general (principals variables): Centres, ensenyaments, oferta de places
públiques, demanda d'alumnes, admissió, matrícula de nou ingrés i notes de tall. Tipus de
centre, branca d'ensenyament, tipus d'estudis.
Col·lectiu: Centres/estudis d'ensenyament universitari.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
224,50 milers d'euros.
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6639 Estadística d'ensenyaments no universitàries (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 uns 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,
sexe 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 2013-2016:
2.049,77 milers d'euros.

6640 Estadística d'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 2013-2016:
346,34 milers d'euros.

6641 Estadística de formacions d'entrenadors esportius.
Fins: Conèixer indicadors de la formació d'entrenadors esportius realitzades en l'àmbit
exclusivament federatiu o amb la col·laboració de l'Administració autonòmica competent en
matèria d'esport conforme al 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.
Col·lectiu: Cursos realitzats.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
15,83 milers d'euros.
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6642 Estadística de proves d'accés a la universitat.
Fins: Conèixer la forma d'accés, les notes d'accés i certes característiques dels estudiants
que s'incorporen cada any a la universitat.
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 2013-2016:
155,74 milers d'euros.

6643 Estadística d'ensenyament universitari.
Fins: Coneixement del sistema educatiu espanyol en el nivell universitari i informació relativa
a les proves d'accés.
Organismes que hi intervenen: INE
Descripció general (principals variables): Alumnat matriculat i que acaba els estudis, tipus
d'estudi, durada, professorat, personal no docent, centres. Titularitat del centre, tipus de
centre, règim de contractació, tipus de nomenament, sexe i edat.
Col·lectiu: Centres universitaris.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
315,09 milers d'euros.

6644 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: Alumnes matriculats i graduats.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
510,18 milers d'euros.

6645 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.
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 2013-2016:
87,82 milers d'euros.
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6646 Estadística dels programes educatius europeus.
Fins: Coneixement dels aspectes essencials dels diferents programes educatius promoguts
per la Comissió Europea (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, etc.), i, en
aquest cas, gestionats des d'Espanya per fomentar la cooperació i la formació transnacional
entre centres escolars, professorat, un altre personal i alumnat, amb la finalitat de millorar la
qualitat de l'educació i reforçar 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 destinaciómobilitat, país d'origen-mobilitat, sexe-participant.
Col·lectiu: Projectes seleccionats i realitzats.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
112,47 milers d'euros.

6647 Estadística de tesis doctorals.
Fins: Coneixement dels resultats dels estudis universitaris de doctorat.
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 2013-2016:
187,02 milers d'euros.

6648 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 les esmentades
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 realitzats i/o en curs, nivell de formació assolit, formació desenvolupada durant els
dotze últims mesos, formació en el treball, estatus laboral, adquisició i pèrdua de
coneixements, experiència requerida per al treball, utilització de coneixements en el treball,
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 2013-2016:
86,45 milers d'euros.
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6649 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 realitzen 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 o més assalariats.

6650 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 2013-2016:
285,41 milers d'euros.

6651 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.

6652 Enquesta d'inserció laboral de graduats universitaris (en projecte).
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
una vegada han abandonat el sistema educatiu.
Organismes que hi intervenen: INE, MECD, MESS
Descripció general (principals variables): Totes aquelles que relacionen i conformen
l'estudi i el treball. Per mostreig.
Col·lectiu: Graduats universitaris.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
337,04 milers d'euros.
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6653 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 2013-2016:
114,31 milers d'euros.

6654 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 es pugui
aplicar per les administracions educatives. Mitjançant elaboració de síntesis i 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.
Col·lectiu: No aplicable.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
371,95 milers d'euros.

6655 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 amb l'educació, amb la finalitat d'oferir informació
sintètica sobre múltiples aspectes de l'educació. Mitjançant elaboració de síntesis i 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 2013-2016:
385,90 milers d'euros.
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Sector o tema: Recerca científica i desenvolupament tecnològic
Descripció del sector:
En aquest sector es consideren les operacions estadístiques que proporcionen informació sobre
els recursos financers i humans destinats a recerca i desenvolupament en els sectors:
empreses, administracions públiques, ensenyament superior i institucions privades sense finalitat
de lucre, i sobre el procés d'innovació en les empreses així com de la transferència de
tecnologia. A més permet conèixer camps específics com són la biotecnologia i les activitats en
alta tecnologia.

Operacions estadístiques:
6691
6692
6693
6694

Estadística sobre activitats en R+D
Estadística sobre finançament públic
per a R+D (pressupost inicial i final)
Enquesta sobre innovació en les
empreses
Enquesta sobre recursos humans en
ciència i tecnologia

6695
6696
6697
6698

Estadística
sobre
l'ús
de
biotecnologia
Indicadors d'alta tecnologia
Estadístiques de propietat industrial
Butlletí de propietat industrial

6691 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 finalitat de lucre i
ensenyament superior.
Organismes que hi intervenen: INE, instituts 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), MDEF.
Descripció general (principals variables): Despeses en R+D, personal utilitzat en R+D.
Camp o disciplina científica, objectiu socioeconòmic.
Col·lectiu: Empreses, organismes públics, unitats locals d'institucions privades sense finalitat
de lucre o universitats, totes amb activitats en R+D.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
2.063,53 milers d'euros.

6692 Estadística sobre finançament públic per a R+D (Pressupost Inicial i
Final).
Fins: Determinació del potencial financer destinat a R+D pel sector públic i la seva distribució
per objectius socioeconòmics (NABS).
Organismes que hi intervenen: MECC, Departaments ministerials, Organismes autònoms i
organismes públics de recerca vinculats o dependents de departaments ministerials,
conselleries/departaments amb competència en la matèria de totes les comunitats autònomes.
Descripció general (principals variables): Dotacions per a R+D en unitats monetàries.
Dotacions per a R+D desglossades per objectius socioeconòmics NABS.
Col·lectiu: Administració General de l'Estat (inclosos organismes públics de recerca) i CA
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
104,00 milers d'euros.
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6693 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, instituts 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) i CDTI.
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 2013-2016:
4.554,04 milers d'euros.

6694 Enquesta sobre recursos humans en ciència i tecnologia.
Fins: Anàlisi dels recursos humans que es destinen a la recerca.
Organismes que hi intervenen: INE, MECD
Descripció general (principals variables): Ocupació, mobilitat internacional i nacional,
salaris. Per mostreig.
Col·lectiu: Persones doctorades.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
582,43 milers d'euros.

6695 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. Per enumeració completa.
Col·lectiu: Empreses, universitats, institucions privades sense finalitat de lucre,
Administracions públiques.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
172,45 milers d'euros.

6696 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 anàlisis amb resultats procedents
de diverses fonts.
Organismes que hi intervenen: INE
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 2013-2016:
51,37 milers d'euros.
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6697 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, número d'expedient.
Col·lectiu: Sol·licituds i actuacions administratives realitzades en els procediments de
concessió de les diferents modalitats de la propietat industrial.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
476,92 milers d'euros.

6698 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 resolucions).
Col·lectiu: Actuacions administratives realitzades 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 2013-2016:
1.774,32 milers d'euros.
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Sector o tema: Salut
Descripció del sector:
En aquest sector es consideren les operacions estadístiques que proporcionen informació sobre
l'estat de salut, que engloba dades de: mortalitat, morbiditat, factors condicionants i estils de
vida. També recull dades sobre el sistema sanitari incloent informació sobre recursos i activitat,
medicaments i altres productes sanitaris i despesa sanitària. La informació es completa, d'una
banda, amb dades sobre la percepció que tenen els ciutadans del sistema sanitari i, per una
altra, amb indicadors per al seguiment de les diferents polítiques públiques.

Operacions estadístiques:
6721
6722
6723
6724

6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731

6732

Sistema
d'informació
d'atenció
primària del Sistema Nacional de
Salut
Enquesta de morbiditat hospitalària
Estadística de centres sanitaris
d'atenció especialitzada
Explotació estadística del conjunt
mínim bàsic de dades - CMBD:
demanda hospitalària i morbiditat
atesa
Estadística
de
professionals
sanitaris col·legiats
Estadística
de
malalties
de
declaració obligatòria
Estadística estatal de sida
sistema d'informació microbiològica
Estadística estatal d'encefalopaties
espongiformes
transmissibles
humanes
Estadística de defuncions segons la
causa de mort
Indicadors
de
consum
de
substàncies
psicoactives
de
l'observatori espanyol de la droga i
les toxicomanies: mortalitat per
reacció aguda
Indicadors
de
consum
de
substàncies
psicoactives
de
l'observatori espanyol de la droga i
les
toxicomanies:
urgències
hospitalàries

6733

6734
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743

6744
6745
6746

Indicadors
de
consum
de
substàncies
psicoactives
de
l'observatori espanyol de la droga i
les toxicomanies: admissions a
tractament
Enquesta sobre ús de drogues en
ensenyaments
secundaris
a
Espanya
Enquesta sobre alcohol i drogues en
població general a Espanya
Qualitat de les aigües de consum
humà
Qualitat de les aigües de bany
Enquesta nacional de salut
Enquesta europea de salut
Enquesta d'integració social i salut
Estadística
d'interrupcions
voluntàries de l'embaràs
Enquesta
de
lesions:
xarxa
d'accidents domèstics i d'oci
Estadística del consum farmacèutic
a través de receptes mèdiques del
sistema nacional de salut i del
mutualisme administratiu
Estadística de despesa farmacèutica
dels hospitals públics del sistema
nacional de salut
Baròmetre sanitari
Indicadors de salut
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6721 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 finalitat l'atenció primària.
Organismes que hi intervenen: MSSI, conselleries/departaments amb competència en la
matèria de totes les comunitats autònomes, Ingesa, MUGEJU, ISFAS.
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 2013-2016:
580,74 milers d'euros.

6722 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, edat
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 als hospitals.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
1.393,60 milers d'euros.

6723 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 seguiment i 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 2013-2016:
752,87 milers d'euros.
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6724 Explotació estadística del conjunt mínim bàsic de dades - CMBD:
Demanda hospitalària i morbiditat atesa.
Fins: Coneixement dels processos d'hospitalització (diagnòstic, comorbilitat, 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 2013-2016:
1.384,57 milers d'euros.

6725 Estadística de professionals sanitaris col·legiats.
Fins: Informació del nombre de col·legiats en les professions sanitàries o amb especialitat
sanitària: metges, dentistes, farmacèutics, veterinaris, podòlegs, fisioterapeutes, infermers i
opticooptometristes.
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 2013-2016:
60,54 milers d'euros.

6726 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 2013-2016:
1.072,40 milers d'euros.

6727 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 2013-2016:
453,90 milers d'euros.

Pàg. 107

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 295

Dissabte 8 de desembre de 2012

Secc. I.

6728 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. Per enumeració completa.
Col·lectiu: Mostres clíniques que es processen en els laboratoris.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
973,10 milers d'euros.

6729 Estadística
humanes.

estatal

d'encefalopaties

espongiformes

transmissibles

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, sexe.
Col·lectiu: Malalts.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
352,60 milers d'euros.

6730 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, instituts d’estadística de totes les comunitats
autònomes, conselleries/departaments amb competència en Sanitat de les comunitats
autònomes, registres civils (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 2013-2016:
1.618,18 milers d'euros.
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6731 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 amb competència en la
matèria d'algunes comunitats autònomes.
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 toxicològics.
Col·lectiu: Morts per reacció aguda a substàncies psicoactives.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
1.493,26 milers d'euros.

6732 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 amb competència en la
matèria d'algunes comunitats autònomes.
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 2013-2016:
1.504,13 milers d'euros.
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6733 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 amb competència en la
matèria de totes les comunitats autònomes.
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 enfront de
VIH.
Col·lectiu: Persones admeses a tractament per abús o dependència de drogues.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
2.137,13 milers d'euros.

6734 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 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 parells, 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
(AIXÒ, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà o equivalents).
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
896,38 milers d'euros.

6735 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 2013-2016:
1.172,92 milers d'euros.
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6736 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 la seva 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 2013-2016:
520,60 milers d'euros.

6737 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 la seva
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 2013-2016:
511,68 milers d'euros.

6738 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 2013-2016:
1.697,42 milers d'euros finançats pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i 2.907,90
milers d'euros finançats per l'INE.

6739 Enquesta europea de salut.
Fins: Informació sobre determinants de la salut, atencions de salut i variables
sociodemogràfiques.
Organismes que hi intervenen: INE, MSSI.
Descripció general (principals variables): Pes i estatura, consum de tabac, consum
d'alcohol, activitat física, consum de drogues il·legals, hospitalització, consultes mèdiques i
odontològiques, consum de medicaments, pràctiques preventives. Edat, sexe, estat civil, nivell
educatiu, renda, relació de l'activitat econòmica, ocupació. Per mostreig.
Col·lectiu: Població adulta resident en habitatges familiars principals.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
3.166,28 milers d'euros.
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6740 Enquesta d'integració social i salut.
Fins: Investigar la interacció entre condició de salut, limitació de l'activitat i la integració social
com a factor causant de discapacitat.
Organismes que hi intervenen: INE
Descripció general (principals variables): Estat de salut, problemes crònics de salut,
limitació del funcionament, limitació en les activitats bàsiques de la vida diària (autocura i vida
domèstica), limitació en la participació i integració social, disponibilitat d'ajuda o assistència
personal. Variables socials nuclears: sexe, edat, tipus de llar, nivell d'estudis, estat civil,
relació amb l'activitat, ocupació, etc. Per mostreig.
Col·lectiu: Llars i persones físiques.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
358,67 milers d'euros.

6741 Estadística d'interrupcions voluntàries de l'embaràs.
Fins: Informació sobre les característiques sociodemogràfiques i sobre les condicions
sanitàries en què es realitzen les interrupcions voluntàries de l'embaràs, les característiques
de les dones que se sotmeten a una interrupció i dels centres en què es realitzen.
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 2013-2016:
456,59 milers d'euros.

6742 Enquesta de lesions: Xarxa d'accidents domèstics i d'oci.
Fins: Quantificació i incidència sociodemogràfica de les lesions, especialment de les
provocades per accidents domèstics i d'oci.
Organismes que hi intervenen: MSSI
Descripció general (principals variables): Mecanisme de l'accident, lloc i data de l'accident,
lloc de tractament, activitat de la víctima, tipus d'accident, edat i sexe del sinistrat, tipus de
lesió, part corporal afectada, producte implicat i/o causant, durada i tipus de tractament. Per
mostreig.
Col·lectiu: Llars familiars.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
2.374,25 milers d'euros.
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6743 Estadística del consum farmacèutic a través de receptes mèdiques del
Sistema Nacional de Salut i del 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 i en 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, despesa, farmàcia, règim, grup de
facturació, codi nacional, import (ÒVUL), nombre d'envasos, sexe i any de naixement del
pacient (quan estiguin disponibles), i número d'identificació de la recepta. Règim farmacèutic;
grup de facturació; classificació ATC de medicaments per grups, subgrups terapèutics i
principis actius; tipus de fàrmac; tipus de producte sanitari; per laboratoris farmacèutics,
oferents de productes sanitaris i oficines de farmàcia.
Col·lectiu: Medicaments i productes sanitaris inclosos en la Prestació Farmacèutica del
Sistema Nacional de Salut adquirits a través de les oficines de farmàcia amb receptes
mèdiques del Sistema Nacional de Salut i amb receptes de MUFACE, ISFAS i MUGEJU.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
371,63 milers d'euros.

6744 Estadística de despesa farmacèutica dels hospitals públics del Sistema
Nacional de Salut.
Fins: Informació de la despesa de medicaments als hospitals públics de l'SNS.
Organismes que hi intervenen: MSSI, Serveis de salut de totes les comunitats autònomes e
Ingesa.
Descripció general (principals variables): Codi nacional/codi assignat a cada producte,
nom de la presentació/denominació comercial, nom del principi actiu (medicaments
estrangers), nombre d'unitats i PVL/unitat dels medicaments i de la despesa total.
Classificació ATC de medicaments per grups, subgrups terapèutics i principis actius. Tipus de
medicament, envàs normal, envàs clínic, i segons les condicions de prescripció i utilització
dels medicaments.
Col·lectiu: Medicaments adquirits.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
165,19 milers d'euros.

6745 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 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 d'Investigacions 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. Per
sondejos d'opinió.
Col·lectiu: Població resident dels dos sexes de 18 i més anys.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
1.019,35 milers d'euros.
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6746 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 anàlisi 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 sota pes. Edat, sexe, nivell d'estudis.
Col·lectiu: No aplicable.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
943,49 milers d'euros.
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Sector o tema: Protecció social i serveis socials
Descripció del sector:
En aquest sector es consideren les operacions estadístiques que proporcionen informació sobre
les prestacions, tant en diners com en espècie, per a les diferents funcions de protecció social:
jubilació o vellesa, supervivència, desocupació, família, discapacitat. També s'engloben les
estadístiques sobre determinades funcions assistencials proporcionades, així com sobre els
beneficiaris de tals serveis socials i mesures de protecció.

Operacions estadístiques:
6771
6772
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779

Estadística de mesures de protecció
a la infància: adopcions, acollides i
tutela de menors
Estadística
de
pensions
contributives del sistema de la
Seguretat Social
Estadística d'incapacitat temporal
Estadística de pensions del sistema
de classes passives
Estadística de prestacions per
desocupació
Estadística del fons de garantia
salarial
Estadística d'ajudes a treballadors
afectats
per
processos
de
reestructuració d'empreses
Estadística de prestacions no
contributives
Estadística
de
pensions
assistencials

6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787

Estadística
de
prestació
per
maternitat i paternitat
Estadística de prestacions familiars
Estadística de títols de famílies
nombroses
Estadística de prestacions per raó
de necessitat per a residents a
l'exterior i retornats
Estadística de prestacions del
sistema per a l'autonomia i atenció a
la dependència (SAAD)
Estadística d'ajudes socials a dones
víctimes de violència de gènere
Estadística de prestacions per a
«nens de la guerra»
Estadístiques
integrades
de
protecció
social
en
termes
SEEPROS

6771 Estadística de mesures de protecció a la infància: adopcions, acollides i
tutela de menors.
Fins: Obtenció i difusió de dades sobre les mesures de protecció hagudes en matèria
d'adopció, acollides 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, acollides, 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 2013-2016:
103,77 milers d'euros.
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6772 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 2013-2016:
673,73 milers d'euros.

6773 Estadística d'incapacitat temporal.
Fins: Obtenció i difusió de les dades relatives a la prestació d'incapacitat temporal, establerta
en 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 d'accidents de treball i malalties
professionals de 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 2013-2016:
773,30 milers d'euros.

6774 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 2013-2016:
107,41 milers d'euros.

6775 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 2013-2016:
216,35 milers d'euros.
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6776 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 2013-2016:
91,02 milers d'euros.

6777 Estadística d'ajudes a
reestructuració d'empreses.

treballadors

afectats

per

processos

de

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 2013-2016:
25,42 milers d'euros.

6778 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 a la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social de les persones amb
discapacitat (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): Beneficiaris i imports, edat, sexe, tipus de subsidi
o prestació, tipus de discapacitat (Llei 13/1982, de 7 d'abril). Pensions no contributives i
imports corresponents, classe de pensió, edat, sexe, nombre de convivents i grau de
discapacitat (Llei 26/1990, de 20 de desembre).
Col·lectiu: Beneficiaris de pensió no contributiva, beneficiaris d'ajudes concedides.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
144,61 milers d'euros.

6779 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 2013-2016:
93,14 milers d'euros.
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6780 Estadística de prestació per maternitat i paternitat.
Fins: Obtenció i difusió de les dades relatives a les prestacions de la Seguretat Social per
maternitat, paternitat, risc durant la lactància natural i risc durant l'embaràs.
Organismes que hi intervenen: MESS
Descripció general (principals variables): Nombre de processos percebuts i despeses
relatius als mateixos. Sexe del perceptor de la prestació.
Col·lectiu: Processos i prestacions.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
107,79 milers d'euros.

6781 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: Beneficiaris i causants de la prestació.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
161,71 milers d'euros.

6782 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 i sense
discapacitat, tipus de família.
Col·lectiu: Títols de família nombrosa.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
164,38 milers d'euros.

6783 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, havent assolit l'edat de jubilació, o
estant en situació d'incapacitat absoluta per tot tipus de treball, no tenen 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 2013-2016:
67,41 milers d'euros.
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6784 Estadística de prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la
Dependència (SAAD).
Fins: Obtenció i difusió de dades relatives a persones beneficiàries i prestacions previstes pel
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.
Descripció general (principals variables): Resolucions de grau, persones beneficiàries amb
dret a prestació, persones beneficiàries amb prestació reconeguda. 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, atencions
a l'entorn familiar, assistència personal).
Col·lectiu: Persones beneficiàries de la Llei 39/2006, de 14 de desembre.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
187,96 milers d'euros.

6785 Estadística d'ajudes socials a dones víctimes de violència de gènere.
Fins: Obtenció i difusió de resultats de les ajudes socials a dones víctimes de violència de
gènere recollides a l'article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre.
Organismes que hi intervenen: MSSI, conselleries/departaments amb competència en la
matèria de totes les comunitats autònomes.
Descripció general (principals variables): Dones sol·licitants d'ajuda i beneficiàries. Edat,
nacionalitat, causes de denegació, discapacitat i grau, responsabilitats familiars i quantitats
percebudes.
Col·lectiu: Dones sol·licitants i beneficiàries d'ajudes socials de l'article 27.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
41,66 milers d'euros.

6786 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 2013-2016:
131,20 milers d'euros.
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6787 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 anàlisi
amb resultats procedents de diverses fonts.
Organismes que hi intervenen: MESS
Descripció general (principals variables): Cotitzacions, aportacions públiques, altres
ingressos, prestacions, despeses d'administració, unes 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 2013-2016:
397,91 milers d'euros.

Pàg. 120

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 295

Dissabte 8 de desembre de 2012

Secc. I.

Sector o tema: Seguretat i justícia
Descripció del sector:
En aquest sector es consideren les operacions estadístiques que proporcionen informació sobre
delictes, faltes i detinguts, així com sobre la població reclusa, o dades relatives a la percepció
dels ciutadans sobre la seguretat pública. En relació amb la justícia, informació sobre els
assumptes tractats, i altres indicadors de l'activitat desenvolupada en les diferents instàncies de
la justícia.

Operacions estadístiques:
6811
6812
6813
6814
6815

6816

Enquesta europea de seguretat (en
projecte)
Estadística de seguretat: delictes i
faltes
Estadística de seguretat: detencions
Estadística de la població reclusa
Sistema de seguiment per mitjans
telemàtics
de
les
mesures
d'allunyament en l'àmbit de la
violència de gènere
Estadística d'accidents de trànsit
amb víctimes

6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824

Cens de conductors
Estadística de condemnats: adults
Estadística de condemnats: menors
Estadística d'assumptes judicials
socials
Estadística de violència domèstica i
violència de gènere
Estadística de jutjats de pau
Estadística d'arrendaments urbans
Estadística de l'activitat judicial

6811 Enquesta europea de seguretat (en projecte).
Fins: Estudi de la seguretat enfront de la delinqüència.
Organismes que hi intervenen: INE, MINT
Descripció general (principals variables): Experiència en matèria de delinqüència per tipus
de delicte (delictes relacionats amb vehicles, delictes relacionats amb la llar, delictes contra la
persona, delictes no convencionals); actitud enfront de l'aplicació de la llei i les precaucions en
matèria de seguretat; sensació de seguretat i preocupacions en relació amb la delinqüència.
Sexe, edat, nacionalitat i les restants variables socials nuclears establertes. Per mostreig.
Col·lectiu: Persones.

6812 Estadística de seguretat: delictes i faltes.
Fins: Obtenció d'informació estadística sobre seguretat ciutadana recollida pels diferents
òrgans competents (guàrdia civil, policia i CA amb policia pròpia).
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, grau
d'execució.
Col·lectiu: Infraccions.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
46.680,21 milers d'euros.
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6813 Estadística de seguretat: detencions.
Fins: Obtenció d'informació estadística sobre seguretat ciutadana recollida pels diferents
òrgans competents (guàrdia civil, policia i CA amb policia pròpia).
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 2013-2016:
7.538,98 milers d'euros.

6814 Estadística de la població reclusa.
Fins: Coneixement quantitatiu de la població reclusa i nombre d'ingressos en l'any.
Organismes que hi intervenen: MINT, Direcció General de Serveis Penitenciaris
(Departament de Justícia) de la 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 2013-2016:
4.277,02 milers d'euros.

6815 Sistema de seguiment per mitjans telemàtics de les mesures
d'allunyament en l'àmbit de la violència de gènere.
Fins: Garantir les mesures d'allunyament acordades pels jutges en virtut del que disposa
l'article 64.3 de la Llei orgànica 1/2004.
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 i desinstal·lats.
Edat, nacionalitat i província de residència de l'inculpat, avisos generats pel sistema.
Col·lectiu: Dispositius electrònics.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
47,93 milers d'euros.

6816 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, Direcció de Trànsit del País Basc, Servei Català de
Trànsit.
Descripció general (principals variables): S'analitzen les següents variables d'estudi:
accidents de circulació amb víctimes, morts, ferits greus i lleus i es classifiquen en funció de la
zona d'ocurrència de l'accident, de les característiques de la via, de les condicions
meteorològiques, del tipus de vehicle, del tipus d'usuari i de l'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 2013-2016:
15.130,51 milers d'euros.
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6817 Cens de conductors.
Fins: Coneixement del nombre de persones que posseeixen 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 2013-2016:
887,79 milers d'euros.

6818 Estadística de condemnats: adults.
Fins: Estudi sociodemogràfic i criminològic dels condemnats per sentència ferma.
Organismes que hi intervenen: INE, MJUS.
Descripció general (principals variables): Dades del delinqüent (sexe, edat i nacionalitat) i
dades relatives al delicte (tipus, pena i forma de comissió). Sexe, edat, nacionalitat, tipus de
delicte i pena.
Col·lectiu: Adults condemnats per sentència ferma.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
82,12 milers d'euros.

6819 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): Dades del menor (sexe, edat i nacionalitat),
dades relatives a la infracció comesa (tipus i mesura adoptada). Sexe, nacionalitat, edat, tipus
d'infracció comesa i mesura adoptada.
Col·lectiu: Menors condemnats per sentència ferma.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
40,60 milers d'euros.

6820 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 2013-2016:
228,41 milers d'euros.
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6821 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): Persones denunciades, ordres de protecció,
mesures dictades i infraccions penals. Sexe, edat, nacionalitat.
Col·lectiu: Persones.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
177,74 milers d'euros.

6822 Estadística de jutjats de pau.
Fins: Estudiar l'activitat judicial dels jutjats de pau.
Organismes que hi intervenen: INE
Descripció general (principals variables): Moviment d'assumptes (àmbits civil i penal).
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 haguts en l'any als jutjats de pau.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
400,45 milers d'euros.

6823 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): Causa del litigi i pronunciament de la sentència.
Col·lectiu: Sentències dictades pels òrgans judicials.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
9,34 milers d'euros.

6824 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'actes; execucions de sentències; recursos elevats i
tornats; auxili judicial. Tipus d'òrgan judicial.
Col·lectiu: Òrgans judicials.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
3.336,87 milers d'euros.
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Sector o tema: Demografia i població
Descripció del sector:
El sector ofereix informació sobre els censos de població i habitatges i dades periòdiques sobre
moviment natural de la població, migracions i estoc de població i les seves característiques
demogràfiques bàsiques. També aporta les projeccions de població i llars, indicadors
demogràfics bàsics, taules de mortalitat, dades sobre matrimonis, nul·litats, separacions i
divorcis i la base de dades d'informació demogràfica.
A més, proporciona la informació derivada del Padró: xifres oficials de població de cada municipi,
característiques demogràfiques bàsiques, fluxos d'altes i baixes per variació residencial entre
municipis i amb l'estranger i relació d'unitats de la població (Nomenclàtor) i la seva població i
informació procedent del Padró d’Espanyols Residents a l'Estranger.
També facilita dades sobre les adquisicions de nacionalitat espanyola, sobre estrangers amb
autorització de residència o certificat de registre (tant d'estocs com de fluxos) i els que sol·liciten
asil, obtenen l'estatut de refugiat, la protecció subsidiària o la condició de desplaçat o apàtrida,
així com sobre els espanyols retornats i els visats expedits.

Operacions estadístiques:
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864

Censos de població i habitatges
Enquesta contínua de població (en
projecte)
Xifres oficials de població dels
municipis espanyols: revisió del
padró municipal
Estadística del padró continu
Nomenclàtor: població del padró
continu per unitat de la població
Xifres de població (en projecte)
Estimació avançada de població (en
projecte)
Estimacions intercensals de població
Estadística del padró d'espanyols
residents a l'estranger
Moviment natural de la població
Estadística de nul·litats, separacions
i divorcis
Estadística
de
variacions
residencials
Estadística de migracions (en
projecte)
Estadística d'espanyols residents a
l'estranger retornats

6865

6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876

Estadística de població estrangera
sol·licitant de protecció internacional,
refugiats, beneficiaris de protecció
subsidiària, desplaçats i apàtrides
Estadística
d'estrangers
amb
certificat de registre o targeta de
residència en vigor
Fluxos d'autoritzacions de residència
concedides a estrangers
Estadística
d'estrangers
amb
autorització d'estada per estudis en
vigor
Estadística de visats expedits en
oficines consulars
Estadística de concessions de
nacionalitat
espanyola
per
residència
Projeccions de població a curt
termini
Projeccions de població a llarg
termini
Projecció de llars (en projecte)
Taules de mortalitat
Indicadors demogràfics bàsics
Base
de
dades
d'informació
demogràfica (en projecte)
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6851 Censos de població i habitatges.
Fins: Recompte de la població i els habitatges i coneixement de les seves característiques.
Organismes que hi intervenen: INE
Descripció general (principals variables): Per a persones: Edat, sexe, nacionalitat, situació
de residència, estat civil, relacions de parentiu, 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, Agència Estatal de l'Administració Tributària,
Seguretat Social, Ministeri de l'Interior i Ministeri d'Educació.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
1.142,54 milers d'euros.

6852 Enquesta contínua de població (en projecte).
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 dirigides a llars.
Organismes que hi intervenen: INE
Descripció general (principals variables): Població per sexe, edat, nivell educatiu,
nacionalitat, país de naixement, composició de familiars. Sexe, edat, àmbit territorial, relació
amb l'activitat. Per mostreig.
Col·lectiu: Persones, habitatges.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
8.006,84 milers d'euros.

6853 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 2013-2016:
627,71 milers d'euros.

6854 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 continuo 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 2013-2016:
460,42 milers d'euros.
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6855 Nomenclàtor: població del padró continu per unitat de la població.
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 2013-2016:
183,24 milers d'euros.

6856 Xifres de població (en projecte).
Fins: Obtenció de les xifres de població resident a partir dels resultats del Moviment Natural
de la Població i l'Estadística de Migracions. Mitjançant elaboració de síntesis i anàlisi amb
resultats procedents de diverses fonts.
Organismes que hi intervenen: INE
Descripció general (principals variables): Població. Sexe, edat.
Col·lectiu: No aplicable
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
328,00 milers d'euros.

6857 Estimació avançada de població (en projecte).
Fins: Càlcul trimestral de la població resident a Espanya, en cada comunitat autònoma i en
cada província, desagregades segons característiques demogràfiques bàsiques, a manera de
resultats avançats de les xifres de població. Tals estimacions s'elaboraran utilitzant tota la
informació demogràfica disponible en cada moment: estadístiques del Moviment natural de la
població, Estadística de migracions i altres fonts. Tals resultats seran empleats com a xifres
de la població de referència per a tota la producció estadística conjuntural de l'INE (enquestes,
comptabilitat nacional i càlcul de tot tipus i indicadors estadístics). Seran transmesos, a més, a
nivell internacional com xifres de població d'Espanya en tant no es disposi de les xifres de
població definitives. Mitjançant elaboració de síntesis i anàlisi amb resultats procedents de
diverses fonts.
Organismes que hi intervenen: INE
Descripció general (principals variables): Població resident habitual. Sexe, any de
naixement, edat, comunitat autònoma de residència i província de residència, nacionalitat
(espanyola/estrangera) i país de naixement (Espanya/estranger).
Col·lectiu: No aplicable.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
420,50 milers d'euros.
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6858 Estimacions intercensals de població.
Fins: Reconstrucció de les xifres de població definitives de l'última dècada a partir de les
dades d'un nou Cens de Població. Correcció de les projeccions i estimacions actuals de
població amb objecte d'adaptar-les després de cada nou cens, o per la concurrència d'altres
informacions o estimacions estadístiques. Mitjançant elaboració de síntesis i anàlisi amb
resultats procedents de diverses fonts.
Organismes que hi intervenen: INE
Descripció general (principals variables):. Poblacions per sexe, edat i província;
naixements, defuncions, migracions. Sexe, edat i àmbits territorials.
Col·lectiu: No aplicable.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
41,72 milers d'euros.

6859 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 2013-2016:
303,35 milers d'euros.

6860 Moviment natural de la població.
Fins: Obtenció dels resultats definitius del moviment natural de la població i Espanya i
d'espanyols residents a l'estranger.
Organismes que hi intervenen: INE, instituts d’estadística de totes les comunitats
autònomes, Registres Civils (MJUS), Consolats espanyols a l'estranger (MAEC).
Descripció general (principals variables): Parts, naixements, morts fetals tardanes,
matrimonis, defuncions. Sexe, lloc d'inscripció.
Col·lectiu: Parts, nascuts, morts fetals tardanes, matrimonis, defuncions.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
20.200,06 milers d'euros.

6861 Estadística de nul·litats, separacions i divorcis.
Fins: Estudi dels processos de dissolució del vincle matrimonial, d'acord amb la legislació
reguladora de la matèria.
Organismes que hi intervenen: INE, Consell General del Poder Judicial.
Descripció general (principals variables): Dades del matrimoni (data de celebració, nombre
de fills menors d'edat i de fills majors dependents), dades dels cònjuges (data de naixement i
estat civil en contraure l'actual matrimoni) i decisió de la sentència (tipus de decisió,
demandant, pensió compensatòria, pensió alimentària, custòdia). Edat i sexe dels cònjuges,
durada del matrimoni i característiques del decisió.
Col·lectiu: Resolucions judicials relatives a les nul·litats, les separacions i els divorcis.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
222,57 milers d'euros.
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6862 Estadística de variacions residencials.
Fins: Estudi de les variacions residencials entre municipis del territori nacional i aquelles amb
origen o destinació 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 2013-2016:
297,07 milers d'euros.

6863 Estadística de migracions (en projecte).
Fins: Obtenció del volum i principals característiques demogràfiques dels fluxos migratoris
tant exteriors com interiors a partir de la informació del padró continu i l'enquesta contínua de
població.
Organismes que hi intervenen: INE
Descripció general (principals variables): Encara no determinades.
Col·lectiu: Migrants interiors i exteriors
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
4.494,34 milers d'euros.

6864 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: Espanyols residents a l'estranger retornats.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
61,50 milers d'euros.

6865 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 es
troben en territori nacional en un període determinat de temps.
Organismes que hi intervenen: MINT
Descripció general (principals variables): Població d'estrangers sol·licitants de protecció
internacional i apàtrides. Resolucions adoptades, desplaçats.
Col·lectiu: Estrangers sol·licitants de protecció internacional, desplaçats, refugiats i apàtrides.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
248,66 milers d'euros.
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6866 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, Direcció General 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 2013-2016:
596,57 milers d'euros.

6867 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, Direcció General 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 2013-2016:
596,57 milers d'euros.

6868 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, Direcció General 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 2013-2016:
217,72 milers d'euros.

6869 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 2013-2016:
93,48 milers d'euros.
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6870 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 2013-2016:
93,48 milers d'euros.

6871 Projeccions de població a curt termini.
Fins: Càlcul de projeccions de població futura, per sexe i edat, amb un horitzó de 10 anys des
de l'última estimació de la població actual disponible. Mitjançant elaboració de síntesis i anàlisi
amb resultats procedents de diverses fonts.
Organismes que hi intervenen: INE
Descripció general (principals variables): Població per sexe i edat, naixements, defuncions
i migracions interiors i exteriors. Sexe, edat i àmbits territorials.
Col·lectiu: No aplicable.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
311,52 milers d'euros.

6872 Projeccions de població a llarg termini.
Fins: Càlcul de poblacions futures, per sexe i edat, amb horitzó de població de 40 anys. Les
projeccions pretenen mostrar com serà l'evolució de la població de mantenir-se les tendències
demogràfiques més recents. Mitjançant elaboració de síntesis i anàlisi 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 2013-2016:
43,20 milers d'euros.

6873 Projecció de llars (en projecte).
Fins: Simulació estadística del nombre de llars residents a Espanya, les seves comunitats
autònomes i províncies segons mida i tipus de llar. Mitjançant elaboració de síntesis i anàlisi
amb resultats procedents de diverses fonts.
Organismes que hi intervenen: INE
Descripció general (principals variables): Llars. Sexe, edat, mida de llar i tipus de llar.
Col·lectiu: No aplicable.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
46,47 milers d'euros.
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6874 Taules de mortalitat.
Fins: Mesurament de la mortalitat i les sèries biomètriques per a la població espanyola
d'acord als fluxos de defuncions observats i els efectius de la població residents en cada
moment, per àmbit territorial. Mitjançant elaboració de síntesis i anàlisi 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 2013-2016:
128,62 milers d'euros.

6875 Indicadors demogràfics bàsics.
Fins: Informació sobre les principals característiques de la situació demogràfica actual.
Mitjançant elaboració de síntesis i anàlisi 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 2013-2016:
319,20 milers d'euros.

6876 Base de dades d'informació demogràfica (en projecte).
Fins: Disposar d'informació sociodemogràfica que permeti associar informació procedent de
registres administratius o enquestes en funció de les demandes d'informació existents.
Organismes que hi intervenen: INE
Descripció
general
(principals
variables):
Característiques
econòmiques
i
sociodemogràfiques de les persones i de les llars que formen, característiques dels habitatges
i dels edificis.
Col·lectiu: Persones, habitatges.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
1.292,78 milers d'euros.
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Sector o tema: Nivell, qualitat i condicions de vida
Descripció del sector:
En aquest sector es consideren les operacions estadístiques que proporcionen informació sobre
les condicions de vida, materials i econòmiques, de la població (equipament de les llars,
ingressos, despeses, riquesa). També ofereix informació sobre benestar i condicions de vida des
d'una perspectiva multidimensional: igualtat, ús del temps i opinió. Finalment, en el sector es
desenvolupen anàlisi específics de col·lectius d'especial interès social: població immigrant,
violència sobre la dona, exclusió social, joventut.

Operacions estadístiques:
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912

Explotació estadística del banc de
dades
d'infraestructura
i
equipaments locals (EIEL)
Enquesta de pressupostos familiars
(EPF)
Consum alimentari a Espanya
Enquesta financera de les famílies
(EFF)
Enquesta de joventut
Sondejos d'opinió i situació de la
joventut a Espanya
Enquesta als centres d'atenció a les
persones sense llar
Enquesta a les persones sense llar
Estadística de víctimes mortals per
violència de gènere a mans de la
seva parella o exparella
016-servei telefònic d'informació i
assessorament jurídic en matèria de
violència de gènere
Servei telefònic d'atenció i protecció
per a víctimes de violència de
gènere- ATENPRO
Macroenquesta sobre la violència
contra les dones

6913

6914

6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
6924
6925
6926

Enquesta per a la millora del
coneixement de la igualtat i
prevenció de la violència de gènere
en l'adolescència
Enquesta per a la millora del
coneixement de la igualtat i
prevenció de la violència de gènere
en la joventut universitària
Enquesta de condicions de vida
(ECV)
Enquesta d'ocupació del temps
Enquesta de qualitat de vida en el
treball
Enquesta nacional de condicions de
treball
Enquesta social general espanyola
Baròmetres d'opinió
Baròmetre del clima de confiança
del sector agroalimentari
Opinió pública i fiscalitat. baròmetre
fiscal IEF
Indicadors de qualitat de vida (en
projecte)
Indicadors urbans (urban audit)
Dones i homes a Espanya
Panell de renda

6901 Explotació estadística del banc de dades d'infraestructura i equipaments
locals (EIEL).
Fins: Informació de la dotació d'infraestructura, equipament local i soci econòmic, 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 realitzen l'enquesta el
País Basc i Navarra.
Descripció general (principals variables): Població, habitatges, planejament urbanístic,
infraestructura viària urbana i interurbana, energia, enllumenat públic, proveïment,
sanejament, depuració, residus urbans, serveis de comunicacions, noves tecnologies, nuclis
de població, entitat de població, centres d'ensenyament, sanitaris, esportius 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 2013-2016:
3.365,08 milers d'euros.
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6902 Enquesta de pressupostos familiars (EPF).
Fins: Evolució anual de les despeses de les llars, estructura i distribució d’aquests. 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.
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 privats que resideixen en habitatges familiars principals i els seus membres.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
35.285,84 milers d'euros.

6903 Consum alimentari a Espanya.
Fins: Conèixer les compres de productes alimentaris que realitza el sector de la restauració
comercial i el de la social o col·lectiva. Estudiar l'alimentació fora de la llar a través dels anys,
en comparació amb la que es realitza dins de la llar. Conèixer l'evolució dels llocs
d'aprovisionament
dels
productes
alimentaris
realitzats
pels
dos
sectors:
l'hostaleria/restauració i les institucions. Presa de decisions de política alimentària.
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 i tipus d'establiment. Per mostreig.
Col·lectiu: Establiments del sector de la restauració comercial i el de la social o col·lectiva.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
8.812,32 milers d'euros.

6904 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 privats que resideixen en habitatge familiar principal.

6905 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 dels dos sexes de 15 a 29 anys.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
419,28 milers d'euros.
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6906 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.
Per sondejos d'opinió.
Col·lectiu: Població de 15 a 29 anys.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
621,35 milers d'euros.

6907 Enquesta als centres d'atenció a les persones sense llar.
Fins: Estudi de les característiques dels centres d'atenció a les persones sense llar.
Organismes que hi intervenen: INE
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 llar.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
66,85 milers d'euros.

6908 Enquesta a les persones sense llar.
Fins: Estudi de la situació i condicions de vida de les persones sense llar.
Organismes que hi intervenen: INE
Descripció general (principals variables): Característiques demogràfiques, condicions de
l'allotjament, relació amb l'activitat econòmica, formació, salut, relacions familiars, utilització
dels serveis socials, igualtat, no discriminació i relació amb la justícia. Variables
demogràfiques (lloc de naixement, nacionalitat, sexe, edat, temps de residència a Espanya,
empadronament) i socials (ocupació, nivell d'estudis, situació familiar, consum d'alcohol i
altres drogues). Per mostreig.
Col·lectiu: Persones sense llar que són usuaris dels centres d'allotjament i de restauració.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
14,25 milers d'euros.
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6909 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, 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.
Descripció general (principals variables): Dones mortes i agressors. Edat, nacionalitat,
relació amb l'autor de l'agressió, nacionalitat de l'autor de l'agressió, edat de l'autor de
l'agressió.
Col·lectiu: Dones mortes per violència de gènere i agressors.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
26,57 milers d'euros.

6910 016-Servei telefònic d'informació i assessorament jurídic en matèria de
violència de gènere.
Fins: Difusió de resultats de 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,
nacionalitat, estat civil, nombre de fills, nivell d'estudis, situació laboral. Per enumeració
completa.
Col·lectiu: Trucades de violència de gènere ateses al telèfon 016.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
52,03 milers d'euros.

6911 Servei telefònic d'atenció i protecció per a víctimes de violència de
gènere-ATENPRO.
Fins: Avaluació del funcionament del servei, així com del seu ús. Difusió de resultats.
Organismes que hi intervenen: MSSI, IMSERSO
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. 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 2013-2016:
47,93 milers d'euros.
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6912 Macroenquesta sobre la violència contra les dones.
Fins: Identificar i quantificar les dones sotmeses a violència de gènere i la seva incidència en
funció de les característiques sociodemogràfiques de víctimes i agressors.
Organismes que hi intervenen: MSSI
Descripció general (principals variables): Violència declarada alguna vegada en la vida,
violència declarada en l'últim any. Situació familiar i laboral, nivell educatiu, creences
religioses, autoubicació ideològica, nivell d'ingressos a casa, nacionalitat de les víctimes,
discapacitat. Per mostreig.
Col·lectiu: Dones residents a Espanya majors de 18 anys.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
97,75 milers d'euros.

6913 Enquesta per a la millora del coneixement de la igualtat i prevenció de la
violència de gènere en l'adolescència.
Fins: Millora del coneixement de la igualtat i prevenció de la violència de gènere en
l'adolescència.
Organismes que hi intervenen: MSSI, Universitat Complutense de Madrid.
Descripció general (principals variables): Estudis i altres activitats quotidianes, relacions
que s'estableixen en els centres educatius, la violència i com prevenir-la, relacions entre nois i
noies, els seus conflictes i com prevenir la violència en les esmentades relacions. Abordatge
de la violència de gènere des dels centres educatius. Per mostreig.
Col·lectiu: Població dels dos sexes en l'àmbit educatiu.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
25,01 milers d'euros.

6914 Enquesta per a la millora del coneixement de la igualtat i prevenció de la
violència de gènere en la joventut universitària.
Fins: Millora del coneixement de la igualtat i prevenció de la violència de gènere en la joventut
universitària.
Organismes que hi intervenen: MSSI, Universitat Complutense de Madrid.
Descripció general (principals variables): Estudis i altres activitats quotidianes, relacions
que s'estableixen en els centres educatius universitaris, la violència i com prevenir-la,
relacions entre joves universitaris dels dos sexes, els seus conflictes i com prevenir la
violència en les esmentades relacions. Abordatge de la violència de gènere des dels centres
universitaris. Per mostreig.
Col·lectiu: Població dels dos sexes en l'àmbit educatiu universitari.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
97,75 milers d'euros.

6915 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.
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 privats (i els seus membres) que resideixen en habitatge familiar principal.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
10.399,74 milers d'euros.
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6916 Enquesta d'ocupació del temps.
Fins: Coneixement de les activitats realitzades per les persones: activitat de producció de
béns i serveis (remunerades 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, Institut d'Estadística de Navarra.
Descripció general (principals variables): Nivell, estructura i distribució del temps de la
població en diferents activitats, percentatge de persones que realitzen 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 2013-2016:
172,79 milers d'euros.

6917 Enquesta de qualitat de vida en el treball.
Fins: Obtenir informació sobre les situacions i activitats que es produeixen a l'entorn de treball
i sobre les percepcions personals que els treballadors tenen de les seves condicions i
relacions laborals, així com de la satisfacció amb el seu treball.
Organismes que hi intervenen: MESS
Descripció general (principals variables): Grau de satisfacció amb diferents aspectes
laborals (salari, jornada, ambient de treball, estrès, discriminació, etc.), entorn, organització i
realització del treball, formació laboral, mobilitat, conciliació de vida familiar i laboral. Sexe,
edat, nivell d'estudis, ocupació, situació professional, activitat econòmica, mida de municipi,
mida de l'empresa. Per mostreig.
Col·lectiu: Població ocupada de 16 i més anys que resideix en habitatges familiars.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
milers d'euros.

6918 Enquesta nacional de condicions de treball.
Fins: Coneixement del conjunt de variables que defineixen l'escenari laboral enfront de la
salut de la població treballadora espanyola: entorn laboral que influeix en la salut dels
treballadors; exposicions laborals més freqüents; estructures preventives existents, activitat
preventiva de les empreses a partir de les accions desenvolupades; evolució de les
condicions de treball de la població treballadora.
Organismes que hi intervenen: MESS (INSHT)
Descripció general (principals variables): Condicions d’ocupació, característiques del lloc
de treball, condicions ambientals del lloc, condicions de seguretat, càrrega física i mental de
treball, factors psicosocials, organització de la prevenció de riscos laborals, danys a la salut.
Edat del treballador, sexe, nacionalitat, nivell d'estudis, mida de plantilla del centre de treball,
activitat econòmica. Per mostreig.
Col·lectiu: Llars dels treballadors.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
395,96 milers d'euros.
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6919 Enquesta social general espanyola.
Fins: L'Enquesta Social General d'Espanya (ESGE) es planteja com una enquesta bianual
formada per dues parts, una fixa i una altra variable. En la part fixa es pregunta per aspectes
concernents a l'origen social de l'entrevistat i a la seva posició en l'estructura social. La part
variable inclou, en aquest cas, preguntes relatives a les xarxes socials. D'aquesta manera,
l’ESGE pretén oferir una radiografia gairebé completa de l'estructura social espanyola i
establir relacions entre els diferents aspectes que la componen.
Organismes que hi intervenen: MPRE
Descripció general (principals variables): Informació de l'entrevistat: sexe, edat,
nacionalitat, nivell i sector d'estudis, situació laboral, ocupació, sector d'activitat, ideologia,
satisfacció amb la vida, religiositat, identitat nacional, repartiment de tasques domèstiques;
informació del pare i de la mare: situació laboral i ocupació quan l'entrevistat tenia 16 anys,
nivell d'estudis, nacionalitat, religiositat, ideologia; informació dels fills: sexe, edat, nacionalitat,
nivell i sector d'estudis, situació laboral, ocupació i activitat, residència; composició i ingressos
de la llar. Per mostreig.
Col·lectiu: Residents de 18 o més anys.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
732,31 milers d'euros.

6920 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 realitzades amb
l'ocupació, intenció directa de vot, simpatia envers els 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. Per sondejos d'opinió.
Col·lectiu: Persones de nacionalitat espanyola majors de 18 anys (excepte Ceuta i Melilla).
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
2.396,77 milers d'euros.

6921 Baròmetre del clima de confiança del sector agroalimentari.
Fins: Elaborar índexs que permetin mesurar de forma quantitativa i periòdicament qual és 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. Per sondejos d'opinió.
Col·lectiu: Productors, indústria, majoristes, distribuïdors i consumidors.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
1.272,06 milers d'euros.
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6922 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. Per sondejos d'opinió.
Col·lectiu: Persones de nacionalitat espanyola, majors de 18 anys.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
499,84 milers d'euros.

6923 Indicadors de qualitat de vida (en projecte).
Fins: Mesura concisa i multidimensional del benestar de la població i dels factors que ho
condicionen i la seva comparació en el temps, entre grups socials i entre territoris. Mitjançant
elaboració de síntesis i anàlisi amb resultats procedents de diverses fonts.
Organismes que hi intervenen: INE
Descripció general (principals variables): Encara no determinades.
Col·lectiu: No aplicable
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
689,59 milers d'euros.

6924 Indicadors urbans (Urban Audit).
Fins: Recollir informació sobre les condicions de vida de 258 ciutats de mida mitjà i gran dins
de la Unió Europea i els països candidats. Té com a missió la recopilació, estimació i
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 anàlisi amb resultats procedents de diverses fonts.
Organismes que hi intervenen: INE
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 2013-2016:
941,17 milers d'euros.
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6925 Dones i homes a Espanya.
Fins: Introduir la perspectiva de gènere en 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 anàlisi amb resultats procedents de
diverses fonts.
Organismes que hi intervenen: INE, Institut de la Dona (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 2013-2016:
80,81 milers d'euros.

6926 Panell de renda.
Fins: Facilitar informació per realitzar 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): Les contingudes en les declaracions de l'IRPF.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
305,36 milers d'euros.
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Sector o tema: Estadístiques no desglossables per sector o tema
Descripció del sector:
En aquest sector es consideren les operacions estadístiques que proporcionen informació sobre
aspectes generals no assignables a cap sector dels considerats anteriorment.

Operacions estadístiques:
6941
6942

Atles nacional d'Espanya
Indicadors de disponibilitats interiors
de manufactures de consum i equip

6943
6944

Indicadors sintètics de l'economia
espanyola
Síntesis d'indicadors econòmics
(SIE)

6941 Atles nacional d'Espanya.
Fins: Presentació cartogràfica d'una visió completa i integrada de la geografia física (mitjà
físic terrestre i marí) i humana (informació demogràfica, sociologia, coneixement del territori,
activitats econòmiques i altres) d'Espanya. Mitjançant elaboració de síntesis i anàlisi 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 2013-2016:
875,00 milers d'euros.

6942 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, per una altra.
Mitjançant elaboració de síntesis i anàlisi 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 2013-2016:
80,96 milers d'euros.

6943 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 realitzar previsions a curt termini. Mitjançant elaboració de síntesis i anàlisi 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 2013-2016:
82,40 milers d'euros.
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6944 Síntesis d'indicadors econòmics (SIE).
Fins: Apreciació de la conjuntura recent a partir dels indicadors econòmics més rellevants.
Mitjançant elaboració de síntesis i anàlisi 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 2013-2016:
2.802,03 milers d'euros.
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Sector o tema: Normalització i metodologia general
Descripció del sector:
Aquest sector comprèn les operacions necessàries perquè es puguin produir amb eficiència
estadístiques de qualitat en els diferents camps d'aplicació, cobrint els següents aspectes:
organització i difusió de la metainformació, l'elaboració de nomenclatures i classificacions d'ampli
ús, o la sistematització de l'ús de marcs conceptuals.

Operacions estadístiques:
6961
6962

Sistema Integrat de Metadades
(SIM)
Adaptació
de
classificacions
internacionals a la realitat nacional

6963

Relació de municipis i els seus codis
per províncies

6961 Sistema integrat de metadades (SIM).
Fins: Elaboració d'una base de dades de classificacions, variables i conceptes utilitzats en les
operacions estadístiques que elabora l'INE, amb l'objectiu d'harmonitzar el seu ús i facilitar la
coordinació metodològica entre els elaboradors d'enquestes.
Organismes que hi intervenen: INE
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
662,08 milers d'euros.

6962 Adaptació de classificacions internacionals a la realitat nacional.
Fins: Adaptació de les noves versions que es realitzin de les classificacions internacionals,
principalment de la Unió Europea, a la realitat nacional. En 2012 s'estan desenvolupant els
treballs per adaptar a la realitat nacional la Classificació Internacional Normalitzada de
l'Educació, versió 2011.
Organismes que hi intervenen: INE, instituts d’estadística i conselleries/departaments amb
competència en educació de totes les comunitats autònomes, departaments ministerials, Banc
d'Espanya.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
297,72 milers d'euros.

6963 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, Direcció General de Coordinació de Competències amb
les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals (MHAP).
Descripció general (principals variables): Denominació i codi dels municipis.
Col·lectiu: Municipis.
Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 2013-2016:
49,03 milers d'euros.
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Definicions dels conceptes, i classificacions i codis utilitzats
Es resum a continuació les definicions dels conceptes utilitzats que poden ajudar a una millor
comprensió del contingut del Pla estadístic nacional 2013-2016, així com les classificacions i
codis utilitzats.

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 deu confondre's 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 poden recollir-se:
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 nomenclatures i classificacions d'ampli ús;
b) Confecció de registres d'unitats estadístiques utilitzats com marcs de censos i enquestes;
c) Desenvolupament de mètodes i procediments, estadístics i informàtics, per millorar la
producció d'estadístiques, i
d) Elaboració de síntesis mitjançant la utilització de dades i resultats procedents de diverses
fonts.

Codi de l'operació estadística en el Pla estadístic nacional 2013-2016
És un codi correlatiu per sectors, que es manté fix al llarg dels seus quatre anys de vigència. Les
noves estadístiques que s'incorporen al pla a través dels programes anuals se'n van afegint amb
un codi correlatiu en el seu respectiu sector.

Codi de l'operació estadística en l'Inventari d'operacions estadístiques (IOE)
És el codi d'identificació de l'operació estadística en el IOE
(http://www.ine.es/ss/Satellite?c=Page&p=1254735033477&pagename=IOEhist%2FIOEhistLayout&cid=12
54735033477&L=0).
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 l'índex per organismes (annex III) s'inclou la correspondència entre les estadístiques del Pla
estadístic nacional, els codis de les quals varien d'un pla a un altre, i les estadístiques de l'IOE,
els codis de les quals es mantenen fixos en el temps.
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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 posarà el nom més adequat per representar-les a totes.
Al costat del nom d'una operació estadística nova s'especifica (en projecte) mentre que
l'estadística es troba en preparació o en fase d'implantació i fins que s'hagi efectuat la primera
difusió regular de resultats.

Fins
Sota aquest títol s'indiquen 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 no requereix la
recollida de dades individuals.

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

Descripció general (principals variables)
Aquesta descripció es porta a terme breument esmentat les principals variables d'estudi i de
classificació objecte de l'estadística, i es completa amb l'aclariment de si la recollida directa de
dades estadístiques es realitza per mostreig o de manera exhaustiva, per cens.

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 en les taules, però no és necessari confondre-les amb aquestes, ni amb les unitats
informants, ni tampoc amb les unitats de mostreig, encara que a vegades puguin coincidir.
També s'esmenten sota aquest epígraf les exclusions previstes d'una part de la població,
comprenent també les que delimiten el seu àmbit territorial si aquest no correspon a la totalitat
de l'Estat.

Crèdits pressupostaris necessaris per al seu finançament en el quadrienni 20132016
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
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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 es troben en la
direcció:
http://www.ine.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=ContentDisposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3Dnormas20132016.pdf&blobkey=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=390%2F297%2Fnormas2013-2016.pdf&ssbinary=true.

Les xifres s'han estimat amb la informació disponible en 2012 sobre el que preveu per a 20132016. Per aquests motius, les xifres del Pla estadístic nacional no poden considerar-se com a
xifres pressupostàries ni com una aproximació al cost de l'esmentada operació estadística en el
període, sent més ajustades les que s'estimin per als programes anuals que ho desenvolupin.
En cas que hagi més d'un organisme finançador d'una estadística, s'especifiquen les quanties
finançades per cada un d'ells.
No s'inclou l'estimació dels crèdits pressupostaris necessaris per finançar les operacions
estadístiques noves a iniciar en 2014 o anys successius. Aquesta estimació es facilitarà en el
primer programa anual desenvolupament del Pla en què s'incorporin.

Classificació sectorial
S'inclou a continuació la classificació sectorial de les operacions estadístiques utilitzada en el Pla
estadístic nacional 2013-2016. Aquesta classificació s'aplicarà, també, a l'Inventari d'Operacions
Estadístiques a partir de l'1 de gener de 2013.
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)
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
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
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Codis d'organisme
Codi
MAEC
MJUS
MDEF
MHAP
MINT
MFOM
MECD
MESS
MIET
MAAA
MPRE
MECC
INE
MSSI
CGPJ
BANESP
CA
EL
Eurostat
AEAT
AENA
CDTI
CIEMAT
CIRIEC
CSIC
IGAE
INGESA
INSS
ISFAS
MUFACE
MUGEJU

Nom de l'organisme
Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació
Ministeri de Justícia
Ministeri de Defensa
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
Ministeri de l'Interior
Ministeri de Foment
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient
Ministeri de la Presidència
Ministeri d'Economia i Competitivitat
Institut Nacional d'Estadística
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Consell General del Poder Judicial
Banc d'Espanya
Comunitats autònomes
Entitats locals
Oficina d'Estadística de la Unió Europea
Agència Estatal d'Administració Tributària
Aeroports Espanyols i Navegació Aèria
Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial
Centre d'Investigacions Energètiques Mediambientals i
Tecnològiques
Centre Internacional d'Investigació i Informació sobre
l'Economia Pública, Social i Cooperativa
Consell Superior d'Investigacions Científiques
Intervenció General de l'Administració de l'Estat
Institut Nacional de Gestió Sanitària
Institut Nacional de la Seguretat Social
Institut Social de les Forces Armades
Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat
Mutualitat de Funcionaris de l'Administració de Justícia

La taula de codis ministerials s'ha elaborat d’acord amb 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/boe/dias/2011/12/28/pdfs/BOE-A-2011-20371.pdf
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Annex III
Índex d'operacions estadístiques per organisme responsable
Es relacionen, a continuació, totes les estadístiques incloses en el Pla estadístic nacional 2013-2016
classificades per organisme executor. Per a cada una d'elles s'especifica, a més, la seva relació amb l'Inventari
d'Operacions Estadístiques (IOE), http://www.ine.es/ine/ioe. S'indica així el codi amb el que figuren en el Pla
estadístic nacional 2013-2016 (aquest codi varia d'un Pla a un altre) i el seu codi en el IOE (aquest codi és un
identificador fix de l'estadística, que no canvia). En cas que l'estadística del Pla 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
6513 85004

Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
Estadística d'ajuda oficial al desenvolupament (AOD) d'Espanya

Ministeri de Defensa
Subsecretaria de Defensa
Secretaria General Tècnica
Núm. Pla
6492

76002
76003
76044
76045
76050

Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
Estadística del personal del Ministeri de Defensa
Formada per:
Personal civil funcionari al servei de l'Administració militar
Personal civil laboral al servei de l'Administració militar
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.
Personal militar de complement, militar de tropa i marineria i reservista voluntari
Personal estatutari al servei de l'Administració militar

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
6503 28021
Explotació estadística del registre de contractes del sector públic

Comissionat per al Mercat de Tabacs
Núm. Pla
6224 28071

Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
Estadística de venda de labors del tabac a expenedories a la península e 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
6505 31080
Cadastre immobiliari
6506 31089
Impost sobre béns immobles
6507 31088
Ordenances fiscals de l'impost sobre béns immobles

Agència Estatal de l'Administració Tributària
Servei d'Estudis Tributaris i Estadístiques - Subdirecció General d'Estadístiques
Núm. Pla
6253

6289
6290
6423
6508
6509
6510
6511

32065
32066
32027
32026
31062
32063
32061
32062
32064

Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
Estadística de l'impost sobre la matriculació de vehicles
formada per:
Estadística de l'impost sobre la matriculació de vehicles (anual)
Estadística de l'impost sobre la matriculació de vehicles (avanç mensual)
Comptes anuals en l'impost sobre societats
Resultats econòmics i tributaris en l'IVA
Mercat de treball i pensions a les fonts tributàries
Estadística dels declarants de l'IRPF
Estadística per partides de l'impost sobre patrimoni
Estadística per partides de l'impost sobre societats
Estadística per partides de l'IVA
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Servei d'Estudis Tributaris i Estadístiques - Subdirecció General de Pressupostació i
Seguiment dels Ingressos Tributaris
Núm. Pla
6288 32028
6512

32001
32002

Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
Estadística de vendes, ocupació i salaris en les grans empreses
Recaptació tributària
Formada per:
Recaptació tributària (mensual)
Recaptació tributària (anual)

Departament de Duanes i Impostos Especials
Núm. Pla
6225 32021
6226 32022
6227 32023
6228 32025

Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
Estadística d'intercanvi de béns entre estats de la UE (llindars d'exempció)
Estadística d'intercanvi de béns entre estats de la UE (sota el llindar d'exempció)
Estadística de comerç extracomunitari
Estadística del comerç exterior de les comunitats autònomes

Institut d'Estudis Fiscals
Núm. Pla
6926 31066
Direcció d'Estudis
Núm. Pla
6922 31065

Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
Panell de renda
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
Opinió pública i fiscalitat. Baròmetre fiscal IEF

Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses
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
6493 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
6774 31141
Estadística de pensions del sistema de classes passives

Intervenció General de l'Administració de l'Estat

Subdirecció General de Gestió Comptable
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6494 31125
Estadística de liquidació dels pressupostos de l'Estat i els seus organismes públics,
empreses i fundacions
Subdirecció General d'Anàlisi i Comptes econòmics del Sector Públic
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6457 31127
Comptes de les administracions públiques
6458 31130
Comptes trimestrals de les administracions públiques
6459 31126
Comptes de les empreses públiques
6462 31128
Comptes de les administracions públiques territorials

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
6498 31038
Hisendes autonòmiques en xifres
Subdirecció General d'Anàlisi Pressupostari i Organització Institucional del Sector Públic Autonòmic
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6495 31028
Pressupostos de les comunitats autònomes
6496 31045
Execució pressupostària mensual de les comunitats autònomes
6497 31030
Liquidació de pressupostos de les comunitats autònomes
Subdirecció General de Relacions Financeres amb les Entitats Locals
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6500 31025
Pressupostos de les entitats locals
6501 31026
Liquidació de pressupostos de les entitats locals
6504 31042
Imposició local. tipus de gravamen, índexs i coeficients

146

Pàg. 150

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 295

Dissabte 8 de desembre de 2012

Secc. I.

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
6502 81043
Estadística de cooperació econòmica local de l'Estat
6901 81042
Explotació estadística del banc de dades d'infraestructura i equipaments locals (EIEL)

Direcció General de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l'Administració
Electrònica
Subdirecció General de Programes, Estudis i Impuls de l'Administració Electrònica
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6534 80022
Les tecnologies de la informació i les comunicacions en les administracions públiques
6535 80039
Estadística de pressupostos de tecnologies de la informació i les comunicacions en l'AGE
Subdirecció General de Gestió Instrumental dels Recursos Humans
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6491 80024
Registre central de personal. Butlletí estadístic del personal al servei de les administracions
públiques

Ministeri de l'Interior
Subsecretaria d'Interior
Secretaria General Tècnica
Núm. Pla
6514 68010

Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
Estadística d'associacions

Direcció General de Política Interior

Subdirecció General d'Asil
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6865 68040
Estadística de població estrangera sol·licitant de protecció internacional, refugiats,
beneficiaris de protecció subsidiària, desplaçats i apàtrides

Direcció General de Trànsit
Núm. Pla
6252 70044
6816 70048
6817 70051

Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
Parc nacional de vehicles
Estadística d'accidents de trànsit amb víctimes
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
6812 68001
Estadística de seguretat: delictes i faltes
6813 68002
Estadística de seguretat: detencions

Secretaria General d'Institucions Penitenciàries
Núm. Pla
6814

68020
68021

Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
Estadística de la població reclusa
formada per:
Estadística general de la població reclusa. periodicitat mensual
Estadística dels interns en els centres penitenciaris. evolució setmanal

Ministeri de Foment
Ports de l'Estat
Núm. Pla
6256 22046

Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
Estadística sobre el transport marítim de mercaderies i passatgers
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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
6161 20001
Estadística de construcció d'edificis
6162 20003
Enquesta sobre l'estructura de la indústria de la construcció
6163 20004
Estadística de licitació oficial en la construcció
6164 20005
Índexs de producció de la indústria de la construcció
6166 20008
Indicadors de costos de la construcció
6168 25006
Estimació del parc d'habitatges
6169 25003
Estadística de transaccions immobiliàries
6170 25004
Estadística d'habitatge lliure i protegida
6254 20061
Enquesta permanent de transport de mercaderies per carretera
6354 25002
Estadística de preus del sòl
6355 20007
Estadística de preus d'habitatge. índex de preus de l'habitatge
6359 20066
Índex de Preus del Transport

Direcció General de l'Institut Geogràfic

Subdirecció General de Geodèsia i Cartografia - Centre Nacional d'Informació Geogràfica (CNIG)
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6079 20041
Projecte CORINE Land Cover del Programa CORINE (UE)
6080 20046
Sistema d'informació d'ocupació del sòl a Espanya (SIOSE)
6941 20044
Atles nacional d'Espanya

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
6257 22075
Estadística de trànsit en els aeroports espanyols
6258 22063
Anuari estadístic del transport aeri
6259 22073
Butlletí estadístic de la indústria del transport aeri

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Subsecretaria d'Educació, Cultura i Esport
Núm. Pla
6633 41103

Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
Estadística de mobilitat del professorat d'ensenyaments no universitàries en centres públics

Secretaria General Tècnica

Subdirecció General d'Estadística i Estudis
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6469 50052
Compte Satèl·lit de la cultura
6533 41022
Estadística sobre la societat de la informació i la comunicació en els centres educatius no
universitaris
6594 50004
Estadística de museus i col·leccions museogràfiques
6600 41021
Enquesta d'hàbits i pràctiques culturals a Espanya
6602 41050
Estadística de finançament i despesa pública en cultura
6631 41026
Estadística de biblioteques escolars
6634 41012
Estadística de despesa pública en educació
6636 42101
Estadística de beques i ajudes a l'estudi
6639
Estadístiques d'ensenyaments no universitàries (centres, matrícula, graduats i personal)
formada per:
41001
Ensenyaments no universitàries (centres, matrícula, graduats i personal)
41016
Dades de l'educació a l'inici del curs escolar
6640 41025
Estadística d'alumnat de formació professional
6655 41023
Indicadors estadístics de l'educació

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
6645 41042
Estadística d'acció educativa a l'exterior
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Secretaria General d'Universitats

Subdirecció General de Coordinació i Seguiment Universitari
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6362 44048
Estadística de preus públics universitaris
6632 44043
Estadística de personal de les universitats
6638 44041
Estadística d'universitats, centres i titulacions
6642 44049
Estadística de proves d'accés a la universitat
6644 44025
Estadística d'estudiants universitaris
6647 44027
Estadística de tesis doctorals
Organisme Autònom Programes Educatius Europeus
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6646 42185
Estadística dels programes educatius europeus

Direcció General d'Avaluació i Cooperació Territorial

Institut Nacional d'Avaluació Educativa
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6648 42184
Programa d'avaluació internacional de competències d'adults (PIAAC Programme for the
International Assessment of Adult Competences de l'OCDE)
6654 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
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6591 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
6595 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
6596 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
6597 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
6598 45021
Estadística d'esport federat
Subdirecció General d'Esport i Salut
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6599 45041
Estadística del control del dopatge
Subdirecció General d'Infraestructures Esportives i Administració Econòmica
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6601 45061
Enquesta d'hàbits esportius a Espanya
Secretaria General
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6641 45124
Estadística de formacions d'entrenadors esportius
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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
6283 58028
Estadística d'empreses inscrites en la seguretat social
6395 58001
Enquesta de conjuntura laboral
6396 58002
Estadística d'autoritzacions de treball a estrangers
6397 58003
Estadística de cooperatives constituïdes
6398 58004
Estadística de societats laborals registrades
6400 58026
Estadística d'empreses de treball temporal
6404 58006
Estadística de regulació d'ocupació
6405 58007
Estadística de suport a la creació d'ocupació
6406 58008
Estadística de mediació, arbitratge i conciliació laboral
6407 58010
Estadística de convenis col·lectius de treball
6408 58011
Estadística de vagues i tancaments patronals
6409 58012
Estadística d'accidents de treball
6422 63014
Estadística de polítiques de mercat de treball
6649 58014
Enquesta comunitària de formació professional contínua
6651 58030
Enquesta de formació professional per a l'ocupació en empreses
6777 58020
Estadística d'ajudes a treballadors afectats per processos de reestructuració d'empreses
6787 58022
Estadístiques integrades de protecció social en termes SEEPROS
6820 58009
Estadística d'assumptes judicials socials
6864 63007
Estadística d'espanyols residents a l'estranger retornats
6917 58029
Enquesta de qualitat de vida en el treball
Subdirecció General d'Estadística - Unitat Administradora del Fons Social Europeu
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6414 59001
Estadística de 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
6399 59002
Estadística de societats cooperatives i societats laborals inscrites en la Seguretat Social
Subdirecció General del Treball Autònom
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6403 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
6401 59021
Moviment Laboral Registrat
6650 59022
Estadística de formació per a l’ocupació
6775 58021
Estadística de prestacions per desocupació

Fons de Garantia Salarial (FOGASA)
Núm. Pla
6776 58061

Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
Estadística del fons de garantia salarial

Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
Núm. Pla
6415 64054
6918 64050

Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
Enquesta de gestió preventiva en les empreses
Enquesta nacional de condicions de treball

Secretaria d'Estat de la Seguretat Social
Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social
Núm. Pla
6410 63013
6424 64051
6773 64052
6779 58019

Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
Estadística de malalties professionals
Mostra contínua de vides laborals
Estadística d'incapacitat temporal
Estadística de pensions assistencials
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Institut Nacional de la Seguretat Social
Núm. Pla
6772 58017
6780 64053
6781 58041

Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
Estadística de pensions contributives del sistema de la seguretat social
Estadística de prestació per maternitat i paternitat
Estadística de prestacions familiars

Tresoreria General de la Seguretat Social i Secretaria General Tècnica
Núm. Pla
6402 58015

Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
Estadística d'afiliació de treballadors a la Seguretat Social

Secretaria General d'Immigració i Emigració
Direcció General de Migracions

Subdirecció General d'Emigració
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6783 63012
Estadística de prestacions per raó de necessitat per a residents a l'exterior i retornats
6786 63056
Estadística de prestacions per a «nens de la guerra»

Observatori Permanent d'Immigració
Núm. Pla
6866 63052
6867 63058
6868 63053
6869 63054
6870 63051

Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
Estadística d'estrangers amb certificat de registre o targeta de residència en vigor
Fluxos d'autoritzacions de residència concedides a estrangers
Estadística d'estrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor
Estadística de visats expedits en oficines consulars
Estadística de concessions de nacionalitat espanyola per residència

Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Subsecretaria d'Indústria, Energia i Turisme
Secretaria General Tècnica

Subdirecció General d'Estudis, Anàlisi i Plans d'Actuació
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6133 08031
Enquesta d'inversions industrials
6141 08024
Estadística de fabricació de vehicles automòbils i bicicletes
6142 08032
Enquesta de conjuntura industrial
6165 08033
Enquesta de conjuntura industrial en el sector de la construcció

Oficina Espanyola de Patents i Marques
Núm. Pla
6697 09101
6698 09102

Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
Estadístiques de propietat industrial
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
6113
Estadística sobre el mercat de productes petrolífers
formada per:
Mercat de productes petrolífers (mensual)
08013
08014
Mercat de productes petrolífers (anual)
Subdirecció General de Mines
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6138
Estadística minera i d'explotació de les aigües
Formada per:
08019
Extracció de carbons (mensual)
08020
Extracció de carbons (anual)
08023
Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics (anual)
08036
Aigües minerals i termals (anual)
08037
Extracció de minerals metàl·lics (anual)
08038
Extracció de petroli i gas (anual)
08039
Extracció de petroli i gas (mensual)
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Subdirecció General de Planificació Energètica i Seguiment
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6111
Estadística de productes energètics
Formada per:
08002
Destil·lació de carbons (mensual)
08003
Destil·lació de carbons (anual)
08006
Indústries del gas (subministrament al mercat interior)
08008
Empreses de transport i distribució de gas natural (anual)
08010
Distribuïdors de gasos liquats del petroli (anual)
08011
Refineries de petroli (mensual)
08012
Refineries de petroli (anual)
08016
Indústria d'energia elèctrica (mensual)
08017
Indústria d'energia elèctrica (anual)
6115
Balanç energètic
Formada per:
10001
Butlletí de conjuntura energètica (trimestral)
10002
Balanç energètic (anual)

Secretaria d'Estat de Turisme
Institut de Turisme d'Espanya
Núm. Pla
6562 16023
6563 16028
6564 16029

Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
Estadística de moviments turístics dels espanyols (FAMILITUR)
Estadística de moviments turístics en fronteres (FRONTUR)
Enquesta de despesa turística (EGATUR)

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
6002 01023
Enquesta anual de superfícies i rendiments de cultius
6003 01005
Calendaris de sembra i recol·lecció
6004 01019
Avenços mensuals de superfícies i produccions agrícoles
6005
Estadística sobre superfícies i produccions anuals de cultius
Formada per:
01021
Superfícies de cultius i aprofitaments per termes municipals
01135
Estadística anual de superfícies i produccions de cultius
6006 01017
Enquestes de vinya
6007
Estadístiques sobre efectius de bestiar
formada per:
01006
Enquesta semestral de bestiar boví i la seva producció làctia
01007
Enquesta quadrimestral de bestiar porcí
01008
Enquesta anual de guanyats oví i caprí, i la seva producció làctia
6008
Estadístiques de produccions ramaderes
formada per:
01010
Enquesta mensual de sacrifici de bestiar en escorxadors
01013
Estadística anual de llana, mel i altres produccions ramaderes
01082
Previsions nacionals de produccions càrnies
6009 01009
Enquestes mensuals i anual de sales d'incubació
6010 01015
Estadística de cuniculicultura
6011
Estadístiques sobre utilització de mitjans de producció
formada per:
01061
Enquesta d'utilització de mitjans de producció
01087
Estadística mensual d'inscripcions de maquinària agrícola
01088
Estadística mensual de consum de fertilitzants en agricultura
6012 01089
Enquesta d'utilització de productes fitosanitaris
6013 01160
Enquesta de comercialització de productes fitosanitaris
6021 01122
Balanços d'aprovisionament de vi
6023 01049
Xarxa comptable agrària nacional (RECAN)
6051 01064
Estadística de la flota pesquera
6052 01142
Estadístiques de captures i desembarcaments de pesca marítima
6053 01099
Enquesta econòmica de pesca marítima
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Núm. Pla
6054
6055
6089
6139

Núm. IOE
01063
01140
30074

01034
01035
01037
6344 01170
6345 01180
6346 01116
6347
01046
01047
01048
01117
6348 01044
6349 01050
6463
01053
01054
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Nom de l'operació estadística en el Pla
Enquesta d'establiments d'aqüicultura
Enquesta econòmica d'aqüicultura
Indicadors agroambientals (en projecte)
Estadística d'indústries làcties (estructura i producció)
Formada per:
Enquesta mensual de recollida de llet i de productes lactis elaborats
Enquesta anual de recollida de llet i de productes lactis elaborats
Enquesta triennal de l'estructura d'indústries làcties
Preus conjunturals de productes agrícoles
Preus conjunturals de productes ramaders
Preus mitjans nacionals
Estadístiques mensuals i anuals de preus i salaris agraris
formada per:
Preus i índexs mitjans nacionals mensuals i anuals percebuts pels agricultors
Preus i índexs mitjans nacionals mensuals i anuals pagats pels agricultors
Salaris i índexs agraris mitjans nacionals mensuals i anuals
Preus mitjans anuals de productes i mitjans de producció complementaris
Preus mitjans anuals de les terres d'ús agrari
Cànons anuals d'arrendaments rústics
Comptes econòmics de l'agricultura
Formada per:
Comptes econòmics nacionals de l'agricultura
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
6085 23021
Estadístiques sobre declaracions de residus perillosos
6086 23008
Estadística d'envasos i residus d'envasos
6087 23009
Estadística d'olis usats
Subdirecció General de Qualitat de l'Aire i Medi Ambient Industrial
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6082 23041
Estadística de qualitat de l'aire
6083 23042
Inventari d'emissions de contaminants a l'atmosfera

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
6072 10041
Estat quantitatiu de les aigües subterrànies
6073 10042
Estat químic de les aigües subterrànies
6074 21021
Estat de les aigües superficials
6112 21041
Estadística d'embassaments i producció d'energia elèctrica

Agència Estatal de Meteorologia
Núm. Pla
6075 23093

Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
Estadística de les variables meteorofenològiques

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
6014 01030
Estadística anual d'altres aprofitaments forestals
6015 01085
Estadística anual de caça
6016 01134
Estadístiques de producció i comercialització de material forestal de reproducció
6017 01029
Estadística anual de curtes de fusta
6018 04001
Inventari forestal nacional
6019 01069
Estadística anual de projectes i actuacions forestals
6020 23030
Estadística sobre gestió forestal sostenible
6022 01124
Estadística nacional de la fusta
6056 01086
Estadística anual de pesca fluvial
6076 04004
Inventari nacional de l'estat de salut dels boscos
6077 04006
Inventari nacional d'erosió de sòls
6078 23031
Espais naturals o d'interès
6081 04002
Estadística d'incendis forestals
6464 01070
Comptes econòmics nacionals de la silvicultura
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Direcció General de la Indústria Alimentària

Subdirecció General de Foment Industrial i Innovació
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6140 01150
Estadística del fitxer coordinat d'indústries alimentàries
Subdirecció General d'Estructura de la Cadena Alimentària
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6903
Consum alimentari a Espanya
Formada per:
01151
Consum alimentari extradomèstic a Espanya: sector HORECA
01152
Consum alimentari extradomèstic a Espanya: hàbits del consumidor
01153
Consum alimentari en llars a Espanya
6921 01155
Baròmetre del clima de confiança del sector agroalimentari

Ministeri de la Presidència
Centre d'Investigacions Sociològiques
6919 79002
6920 79001

Enquesta social general espanyola
Baròmetres d'opinió

Ministeri d'Economia i Competitivitat
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
6231 29081
Índexs de valor unitari per al comerç exterior
6942 29085
Indicadors de disponibilitats interiors de manufactures de consum i equip
6943 29086
Indicadors sintètics de l'economia espanyola
6944 29083
Síntesis d'indicadors econòmics (SIE)

Direcció General de Seguros i Fons de Pensions

Subdirecció General d'Inspecció
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6312
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
6313 29043
Estadística de previsió social complementària

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
6229 14001
Enquesta de conjuntura de l'exportació

Direcció General de Comerç i Inversions

Subdirecció General de Comerç Internacional de Serveis i Inversions
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6472 29133
Inversió espanyola directa a l'exterior (posició)
6473 29134
Inversió espanyola directa a l'exterior (fluxos)
6474 29131
Inversió estrangera directa a Espanya (posició)
6475 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
6357 29141
Preus de venda al públic de productes alimentaris
6358 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
6692 43025
Estadística sobre finançament públic per a R+D (pressupost inicial i final)
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Institut de Salut Carlos III

Centre Nacional d'Epidemiologia
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6726 54063
Estadística de malalties de declaració obligatòria
6727 54064
Estadística estatal de sida
6728 54065
Sistema d'informació microbiològica
6729 54066
Estadística estatal d'encefalopaties espongiformes transmissibles humanes

Institut Nacional d'Estadística

Subdirecció General de Comptes Econòmics i Ocupació
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6451 30018
Comptabilitat nacional d'Espanya. Base 2008
6452 30023
Comptabilitat nacional d'Espanya. Base 2010 (en projecte)
6453 30019
Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya. Base 2008
6454 30024
Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya. Base 2010 (en projecte)
6455 30021
Comptes trimestrals no financeres dels sectors institucionals. Base 2008
6456 30026
Comptes trimestrals no financeres dels sectors institucionals. Base 2010 (en projecte)
6460 30020
Comptabilitat regional d'Espanya. Base 2008
6461 30025
Comptabilitat regional d'Espanya. Base 2010 (en projecte)
6466 30017
Comptes satèl·lit de les cooperatives i mutualitats
6467 30022
Compte satèl·lit del turisme d'Espanya. Base 2008
6468 30027
Compte satèl·lit del turisme d'Espanya. Base 2010 (en projecte)
6499 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
Subdirecció General d'Estadístiques del Mercat Laboral
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6360 30185
Índex del Preu del Treball (en projecte)
6391 30308
Enquesta de població activa (EPA)
6392 30309
Enquesta comunitària de força de treball (ECFT)
6393 30212
Projeccions de taxes d'activitat
6394 30310
Fluxos de la població activa
6411 30320
Estadística de l'ocupació de les persones amb discapacitat
6412 30331
Estadística del salari de les persones amb discapacitat (en projecte)
6413 30209
Estadística del mercat laboral i la migració (en projecte)
6416 30132
Enquesta quadriennal de cost laboral
6417 30188
Enquesta anual de cost laboral
6418 30187
Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL)
6419 30211
Índex de cost laboral harmonitzat
6420 30133
Enquesta quadriennal d'estructura salarial
6421 30189
Enquesta anual d'estructura salarial
Subdirecció General d'Estadístiques d'Empreses
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6001 30044
Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agrícoles
6230 30198
Comerç internacional de serveis
6284 30151
Estadística de societats mercantils
6285 30199
Indicadors de confiança empresarial
6311 30147
Estadística d'efectes de comerç impagats
6314 30219
Estadística de procediment concursal
6315 30149
Estadística d'hipoteques
6316 30153
Estadística sobre execucions hipotecàries (en projecte)
6317 30168
Estadística de transmissió de drets de la propietat
6361
Índexs de preus d'allotjaments turístics
Formada per:
30179
Índex de preus hotelers
30222
Índex de preus d'apartaments turístics
30223
Índex de preus d'acampades turístiques
30229
Índex de preus en allotjaments de turisme rural
6531 30169
Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i les comunicacions i del comerç
electrònic en les empreses
6536 30081
Indicadors del sector de tecnologies de la informació i les comunicacions (tic)
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Núm. Pla Núm. IOE Nom de l'operació estadística en el Pla
6561
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
6565 30230
Indicadors de rendibilitat del sector hoteler
6691
Estadística sobre activitats en R+D
formada per:
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 finalitat de lucre
30060
Estadística sobre activitats en R+D en el sector ensenyament superior
6693 30061
Enquesta sobre innovació en les empreses
6694 30225
Enquesta sobre recursos humans en ciència i tecnologia
6695 30224
Estadística sobre l'ús de biotecnologia
6696 30197
Indicadors d'alta tecnologia
Subdirecció General d'Estadístiques Estructurals i del Medi Ambient
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6071 30067
Estadístiques sobre l'ús de l'aigua
6084 30068
Estadístiques sobre generació i tractament de residus
6088 30066
Estadístiques sobre les activitats de protecció mediambiental
6114 30070
Enquesta de consums energètics
6131 30048
Enquesta industrial d'empreses
6132 30049
Enquesta industrial anual de productes
6201 30177
Enquesta anual de serveis
6202 30228
Estadística de productes en el sector serveis
6221 30232
Enquesta anual de comerç
6222 30233
Estadística de productes en el sector comerç
6286 30082
Estadística de filials d'empreses espanyoles a l'exterior
6287 30227
Estadística de filials d'empreses estrangeres a Espanya
6465 30072
Comptes mediambientals
Subdirecció General d'Estadístiques Conjunturals i de Preus
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6134 30050
Índexs de producció industrial
6135 30052
Índexs de volums de negoci
6136 30053
Índexs d'entrades de comandes
6137 30063
Enquesta conjuntural sobre estocs i existències (en projecte)
6203 30234
Índex de producció del sector serveis (en projecte)
6204 30183
Indicadors d'activitat del sector serveis
6223 30103
Índexs de comerç al detall
6251 30163
Estadística de transport de viatgers
6255 30221
Estadística sobre transport ferroviari
6341 30138
Índex de preus de consum (IPC)
6342 30180
Índex de preus de consum harmonitzat (IPCA)
6343 30181
Enquesta de paritats del poder adquisitiu (PPA)
6350 30051
Índexs de preus industrials
6351 30071
Índexs de preus d'exportació i d'importació de productes industrials
6352 30062
Índexs de preus de materials i energia i índexs nacionals de la mà d'obra
6353 30457
índex de preus de l'habitatge (IPV)
6356 30182
Índexs de preus del sector serveis
Subdirecció General d'Estadístiques Sociodemogràfiques
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6902 30458
Enquesta de pressupostos familiars (EPF)
6915 30453
Enquesta de condicions de vida (ECV)
6923 30471
Indicadors de qualitat de vida (en projecte)
6924 30256
Indicadors Urbans (Urban Audit)
6925 30456
Dones i Homes a Espanya
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Subdirecció General d'Estadístiques Socials Sectorials
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6532 30450
Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies d'informació i comunicació a les llars
6592 30401
Estadística de producció editorial de llibres
6593 30403
Estadística de biblioteques
6635 30122
Estadística de finançament i despeses de l'ensenyament privat
6637 30460
Enquesta de despesa de les llars en educació
6643
Estadística d'ensenyament universitari
Formada per:
30405
Ensenyament universitari
30411
Proves d'accés a la universitat
6652 30100
Enquesta d'inserció laboral de graduats universitaris (en projecte)
6653 30459
Enquesta sobre la participació de la població adulta en les activitats d'aprenentatge
6722 30414
Enquesta de morbiditat hospitalària
6725 30416
Estadística de professionals sanitaris col·legiats
6730 30417
Estadística de defuncions segons la causa de mort
6739 54088
Enquesta europea de salut
6740 30470
Enquesta d'integració social i salut
6742 30418
Enquesta de discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència
6811 30462
Enquesta europea de seguretat (en projecte)
6818 30466
Estadística de condemnats: adults
6819 30467
Estadística de condemnats: menors
6821 30468
Estadística de violència domèstica i violència de gènere
6822 30465
Estadística de jutjats de pau
6823 30464
Estadística d'arrendaments urbans
6861 30463
Estadística de nul·litats, separacions i divorcis
6907 30469
Enquesta als centres d'atenció a les persones sense llar
6908 30454
Enquesta a les persones sense llar
6916 30447
Enquesta d'ocupació del temps
Subdirecció General d'Estadístiques de la Població
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6167 30242
Cens d'edificis
6851 30243
Censos de població i habitatges
6852 30274
Enquesta contínua de població (en projecte)
6856 30321
Xifres de població (en projecte)
6857 30322
Estimació avançada de població (en projecte)
6858 30263
Estimacions intercensals de població
6860
Moviment natural de la població
Formada per:
30302
MNP: Matrimonis
30303
MNP: Parts
30304
MNP: Naixements
30305
MNP: Morts Fetals Tardanes
30306
MNP: Defuncions
30314
Moviment natural d'espanyols residents a l'estranger
6863 30277
Estadística de migracions (en projecte)
6871 30269
Projeccions de població a curt termini
6872 30270
Projeccions de població a llarg termini
6873 30276
Projecció de llars (en projecte)
6874 30271
Taules de mortalitat
6875 30264
Indicadors demogràfics bàsics
6876 30275
Base de dades d'informació demogràfica (en projecte)
Oficina del Cens electoral
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6859 85001
Estadística del padró d'espanyols residents a l'estranger
Gabinet de la Presidència
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6853 30245
Xifres oficials de població dels municipis espanyols: revisió del padró municipal
6854 30260
Estadística del padró continuo
6855 30261
Nomenclàtor: població del padró continuo per unitat de la població
6862 30307
Estadística de variacions residencials
6963 30247
Relació de municipis i els seus codis per províncies
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Direcció General de Metodologia, Qualitat i Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions
Subdirecció General d'Estàndards i Formació
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6281 30203
Explotació estadística del directori central d'empreses
6282 30204
Demografia harmonitzada d'empreses
6961 30707
Sistema integrat de metadades (SIM)
6962 30714
Adaptació de classificacions internacionals a la realitat nacional

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
6785 65003
6815 65010

6909
exparella
6910
6911
6912
6913

65001
65004
65006
65007
65008

6914 65009

Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
Estadística d'ajudes socials a dones víctimes de violència de gènere
Sistema de seguiment per mitjans telemàtics de les mesures d'allunyament en l'àmbit de la
violència de gènere
Estadística de víctimes mortals per violència de gènere a mans de la seva parella o
016-servei telefònic d'informació i assessorament jurídic en matèria de violència de gènere
Servei telefònic d'atenció i protecció per a víctimes de violència de gènere. ATENPRO
Macroenquesta sobre la violència contra les dones
Enquesta per a la millora del coneixement de la igualtat i prevenció de la violència de
gènere en l'adolescència
Enquesta per a la millora del coneixement de la igualtat i prevenció de la violència de
gènere en la joventut universitària

Direcció General dels Serveis per a la Família i la Infància
Núm. Pla
6771 63022
6782 63006

Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
Estadística de mesures de protecció a la infància: adopcions, acollides i tutela de menors
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
6731 54099
Indicadors de consum de substàncies psicoactives de l'observatori espanyol de la droga i
les toxicomanies: mortalitat per reacció aguda
6732 54100
Indicadors de consum de substàncies psicoactives de l'observatori espanyol de la droga i
les toxicomanies: urgències hospitalàries
6733 54098
Indicadors de consum de substàncies psicoactives de l'observatori espanyol de la droga i
les toxicomanies: admissions a tractament
6734 54101
Enquesta sobre ús de drogues en ensenyaments secundaris a Espanya
6735 54102
Enquesta sobre alcohol i drogues en població general a Espanya

Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO)
Núm. Pla
6778

64049
64043
6784 64055

Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
Estadística de prestacions no contributives
formada per:
Estadística de pensions no contributives
Beneficiaris de prestacions socioeconòmiques a persones amb discapacitat (LISMI)
Estadística de prestacions del sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència (SAAD)

Institut de la Joventut
Núm. Pla
6905 64022
6906 64024

Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
Enquesta de joventut
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
6736 54025
Qualitat de les aigües de consum humà
6737 54027
Qualitat de les aigües de bany
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Subdirecció General d'Informació Sanitària i Innovació
Núm. Pla
Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
6721 54086
Sistema d'informació d'atenció primària del sistema nacional de salut
6723 30123
Estadística de centres sanitaris d'atenció especialitzada
6724 54011
Explotació estadística del conjunt mínim bàsic de dades - CMBD: demanda hospitalària i
morbiditat atesa
6738 54009
Enquesta nacional de salut
6741 54021
Estadística d'interrupcions voluntàries de l'embaràs
6745 54087
Baròmetre sanitari
6746 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
6743 54042
Estadística del consum farmacèutic a través de receptes mèdiques del sistema nacional de
salut i del mutualisme administratiu
6744 54089
Estadística de despesa farmacèutica dels hospitals públics 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
6470 54012
Comptes satèl·lits de la despesa sanitària pública

Institut Nacional de Consum
Núm. Pla
6742 54085

Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
Enquesta de lesions: xarxa d'accidents domèstics i d'oci

Banc d'Espanya
Departament d'Estadística
Núm. Pla
6471 37038
6476 37142
6477 37144

Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
Comptes financeres de l'economia espanyola. sistema SEC/95
balança de pagaments i posició d'inversió internacional
deute públic segons el protocol de dèficit excessiu

Departament d'Estudis Monetaris i Financers
Núm. Pla
6904 37143

Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
Enquesta financera de les famílies (EFF)

Consell General del Poder Judicial
Secció d'Estadística Judicial
Núm. Pla
6824 71002

Núm. IOE
Nom de l'operació estadística en el Pla
Estadística de l'activitat judicial
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Annex IV.
Previsions pressupostàries
Estimació dels crèdits pressupostaris necessaris per finançar el Programa d'inversions
(en milers d'euros)
Organismes

Any 2013

Any 2014

Any 2015

Any 2016

TOTAL

50,00

50,80

51,66

52,54

205,01

Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació
Ministeri de Defensa

74,89

76,09

77,38

78,70

307,06

725,11

722,76

746,59

771,30

2.965,76

Ministeri de l'Interior

1.676,60

1.703,43

1.732,38

1.761,83

6.874,24

Ministeri de Foment

3.827,92

2.457,57

3.962,34

3.072,26

13.320,09

464,97

598,98

175,45

250,00

Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

1.063,95
350,00

775,45

5.820,94

5.914,07

6.014,61

6.116,86

23.866,48

34.483,76

33.188,53

37.485,86

34.331,66

139.489,81

70,00

35,00

35,00

20,00

160,00

187,57

189,51

191,60

193,72

762,39

Ministeri de la Presidència
Ministeri d'Economia i Competitivitat
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

18,00

18,29

18,60

18,92

73,80

Institut Nacional d'Estadística

28.945,31

32.283,01

29.010,75

22.411,40

112.650,47

TOTAL

76.055,54

77.354,03

79.925,75

69.179,19

302.514,51

Consell General del Poder Judicial

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 precisos per al desenvolupament de la funció estadística.

Estimació dels crèdits pressupostaris necessaris per finançar les operacions estadístiques
(en milers d'euros)
Organismes

Any 2013

Any 2014

Any 2015

Any 2016

TOTAL

Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació

329,00

334,26

339,95

345,73

1.348,94

Ministeri de Defensa

223,30

226,88

230,73

234,65

915,57

Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

13.966,50

14.309,15

14.691,16

15.085,69

58.052,50

Ministeri de l'Interior

18.455,93

18.751,23

19.070,00

19.394,19

75.671,35

Ministeri de Foment

4.727,09

3.363,08

4.873,19

3.989,45

16.952,81

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

1.730,90

2.314,34

2.520,00

1.773,53

8.338,77

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

2.689,76

2.743,71

2.502,52

2.941,04

10.877,02

Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

7.253,62

7.369,68

7.494,96

7.622,38

29.740,64

41.462,19

40.005,31

44.776,35

41.382,18

167.626,03

Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient
Ministeri de la Presidència

934,56

604,07

965,66

624,79

3.129,08

Ministeri d'Economia i Competitivitat

4.152,33

4.237,67

4.316,61

4.408,52

17.115,12

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

4.377,50

4.655,69

5.030,49

6.660,68

20.724,36

813,85

826,87

840,93

855,22

3.336,87

77.279,39

79.873,03

77.807,52

82.773,85

317.733,79

178.395,93

179.614,97

185.460,06

188.091,90

731.562,85

Consell General del Poder Judicial
Institut Nacional d'Estadística
TOTAL

Observacions: El capítol 6 inclou només aquells 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 degut a la repercussió de
l'arrodoniment.
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Estimació dels crèdits pressupostaris necessaris per finançar les operacions estadístiques
(en milers d'euros)
Organismes

Anys 2013-2016
Capítol 1

Capítol 2

Capítol 4

Capítol 6

Capítol 7

Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació

164,00

487,91

492,01

205,01

1.348,94

Ministeri de Defensa
Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques

539,87

68,64

307,06

915,57

47.326,73

5.253,91

2.965,76

2.506,10

TOTAL

58.052,50

Ministeri de l'Interior

62.994,70

5.802,41

6.874,24

75.671,35

Ministeri de Foment

3.274,72

358,00

13.320,09

16.952,81

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

6.252,06

1.022,76

1.063,95

8.338,77

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

9.351,48

750,09

775,45

10.877,02

Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

5.444,90

429,26

23.866,48

29.740,64

17.593,86

7.917,55

139.489,81

Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient
Ministeri de la Presidència
Ministeri d'Economia i Competitivitat
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat
Consell General del Poder Judicial

82,99

3.046,09

14.537,83

1.814,91

6.573,21

9.354,14

2.624,81

167.626,03
3.129,08

762,39

17.115,12

4.797,01

20.724,36

2.477,90

785,17

73,80

3.336,87

Institut Nacional d'Estadística

271.361,73

8.320,85

38.051,22

317.733,79

TOTAL

447.975,97

45.411,69

5.289,02

227.755,26

5.130,91

731.562,85

Estimació dels crèdits pressupostaris necessaris per finançar les operacions estadístiques
(en milers d'euros)
Organismes

Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació

Any 2013
Capítol 1

Capítol 2

Capítol 4

Capítol 6

120,00

Capítol 7

TOTAL

40,00

119,00

50,00

329,00

Ministeri de Defensa
Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques

131,67

16,74

74,89

223,30

11.373,38

1.256,78

725,11

Ministeri de l'Interior

15.364,15

1.415,18

1.676,60

18.455,93

3.827,92

4.727,09

811,17

88,00

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

1.471,51

259,39

Ministeri de Foment

611,23

13.966,50

1.730,90

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

2.325,34

188,97

175,45

2.689,76

Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

1.327,99

104,70

5.820,94

7.253,62

Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient

4.391,97

1.946,28

34.483,76

Ministeri de la Presidència
Ministeri d'Economia i Competitivitat
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat
Consell General del Poder Judicial
Institut Nacional d'Estadística

TOTAL

640,18

41.462,19

20,24

914,32

3.525,70

439,06

934,56

1.569,76

1.637,76

604,35

191,50

18,00

813,85

66.756,58

2.095,75

8.427,06

77.279,39

109.713,82

10.673,44

187,57

4.152,33

1.169,97

1.289,97

4.377,50

55.467,29

1.251,41

178.395,93
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Estimació dels crèdits pressupostaris necessaris per finançar les operacions estadístiques
(en milers d'euros)
Organismes

Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació

Any 2014
Capítol 1

Capítol 2

Capítol 4

Capítol 6

40,64

120,90

121,92

50,80

Capítol 7

TOTAL
334,26

Ministeri de Defensa
Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques

133,78

17,01

76,09

11.671,49

1.293,90

722,76

226,88

Ministeri de l'Interior

15.609,98

1.437,83

1.703,43

18.751,23

621,01

14.309,15

816,51

89,00

2.457,57

3.363,08

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

1.599,19

250,18

464,97

2.314,34

Ministeri de Foment

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

2.310,85

182,85

250,00

2.743,71

Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

1.349,24

106,37

5.914,07

7.369,68

Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient

4.231,67

1.934,68

33.188,53

20,57

583,51

3.595,58

452,58

1.601,21

1.865,80

614,02

194,56

18,29

826,87

67.009,57

1.994,45

10.869,01

79.873,03

110.604,29

10.523,62

Ministeri de la Presidència
Ministeri d'Economia i Competitivitat
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat
Consell General del Poder Judicial
Institut Nacional d'Estadística

TOTAL

650,42

40.005,31
604,07

189,51

4.237,67

1.188,69

1.310,61

4.655,69

55.905,03

1.271,43

179.614,97

Estimació dels crèdits pressupostaris necessaris per finançar les operacions estadístiques
(en milers d'euros)
Organismes

Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació

Any 2015
Capítol 1

Capítol 2

41,33

122,96

Capítol 4
123,99

Capítol 6

Capítol 7

TOTAL

51,66

339,95
230,73

Ministeri de Defensa
Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques

136,05

17,30

77,38

11.981,19

1.331,81

746,59

Ministeri de l'Interior

15.875,35

1.462,27

1.732,38

19.070,00

Ministeri de Foment

820,85

90,00

3.962,34

4.873,19

598,98

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

1.666,59

254,43

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

2.316,58

185,94

Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

1.372,17

108,18

6.014,61

Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient

4.593,44

2.035,57

37.485,86

20,91

944,74

3.666,53

458,48

1.633,30

2.188,29

Ministeri de la Presidència
Ministeri d'Economia i Competitivitat
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat
Consell General del Poder Judicial
Institut Nacional d'Estadística

TOTAL

631,56

14.691,16

2.520,00
2.502,52
7.494,96
661,48

44.776,35
965,66

191,60

4.316,61

1.208,90

5.030,49

624,46

197,87

18,60

840,93

67.927,63

2.028,35

7.851,54

77.807,52

112.676,37

11.426,21

1.332,89

58.731,54

1.293,04

185.460,06
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Estimació dels crèdits pressupostaris necessaris per finançar les operacions estadístiques
(en milers d'euros)
Organismes

Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació

Any 2016
Capítol 1

Capítol 2

Capítol 4

Capítol 6

42,03

125,05

126,10

52,54

345,73

78,70

234,65

Ministeri de Defensa
Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques

138,36

17,59

12.300,67

1.371,42

771,30

Ministeri de l'Interior

16.145,23

1.487,13

1.761,83
3.072,26

826,19

91,00

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

1.514,77

258,76

Ministeri de Foment

Capítol 7

642,30

TOTAL

15.085,69
19.394,19
3.989,45
1.773,53

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

2.398,71

192,33

350,00

2.941,04

Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

1.395,50

110,02

6.116,86

7.622,38

Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient

4.376,77

2.001,02

34.331,66

21,27

603,52

3.750,02

464,78

1.768,94

3.662,29

635,07

201,24

18,92

855,22

69.667,95

2.202,30

10.903,61

82.773,85

114.981,49

12.788,43

Ministeri de la Presidència
Ministeri d'Economia i Competitivitat
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat
Consell General del Poder Judicial
Institut Nacional d'Estadística

TOTAL

672,73

41.382,18
624,79

193,72

4.408,52

1.229,45

1.355,55

6.660,68

57.651,40

1.315,03

188.091,90
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Annex V.
Informació complementària per enllaçar el Pla estadístic nacional 2009-2012
amb el Pla estadístic nacional 2013-2016
I.

Operacions estadístiques noves incloses en el Pla estadístic nacional 2013-2016

1. OPERACIONS ESTADÍSTIQUES QUE NO S'HAN REALITZAT MAI

S'inclouen en el Pla estadístic nacional 2013-2016 les següents estadístiques que no s'han
realitzat encara, distingint entre les quals ja han figurat en el Pla estadístic nacional 2009-2012 i
les que s'inclouen per primera vegada en aquest pla:
a) En el sector medi ambient i desenvolupament sostenible:
6012 Enquesta d'utilització de productes fitosanitaris
6013 Enquesta de comercialització de productes fitosanitaris
6089 Indicadors agroambientals (en projecte) (ja inclosa en el Pla estadístic nacional
2009-2012)
b) En el sector mineria i indústria:
6137 Enquesta conjuntural sobre estocs i existències (en projecte)
c) En el sector serveis (estadístiques generals):
6203 Índex de producció del sector serveis (en projecte)
d) En el sector financeres i assegurances:
6316 Estadística sobre execucions hipotecàries (en projecte)
e) En el sector mercat laboral i salaris:
6360 Índex del preu del treball (en projecte) (ja inclosa en el Pla estadístic nacional 20092012)
6412 Estadística del salari de les persones amb discapacitat (en projecte)
6413 Estadística del mercat laboral i la migració (en projecte)
f) En el sector comptes econòmics:
6452 Comptabilitat nacional d'Espanya. Base 2010 (en projecte)
6454 Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya. Base 2010 (en projecte)
6456 Comptes trimestrals no financers dels sectors institucionals. Base 2010 (en projecte)
6461 Comptabilitat regional d'Espanya. Base 2010 (en projecte)
6468 Compte satèl·lit del turisme d'Espanya. Base 2010 (en projecte)
Aquestes operacions en el futur substituiran respectivament a:
6451 Comptabilitat nacional d'Espanya. Base 2008
6453 Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya. Base 2008
6455 Comptes trimestrals no financers dels sectors institucionals. Base 2008
6460 Comptabilitat regional d'Espanya. Base 2008
6467 Compte satèl·lit del turisme d'Espanya. Base 2008
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g) En el sector educació:
6640 Estadística d'alumnat de formació professional (ja inclosa en el Pla estadístic
nacional 2009-2012)
6648 Programa d'avaluació internacional de competències d'adults (PIAAC Programme for
the International Assessment of Adult Competences de l'OCDE) (ja inclosa en el Pla
estadístic nacional 2009-2012)
6652 Enquesta d'inserció laboral de graduats universitaris (en projecte)
h) En el sector salut:
6740 Enquesta d'integració social i salut (ja inclosa en el Pla estadístic nacional 20092012)
i) En el sector seguretat i justícia:
6811 Enquesta europea de seguretat (en projecte) (ja inclosa en el Pla estadístic nacional
2009-2012)
j) En el sector demografia i població:
6852 Enquesta contínua de població (en projecte) (ja inclosa en el Pla estadístic nacional
2009-2012)
6856 Xifres de població (en projecte)
6857 Estimació avançada de població (en projecte)
6863 Estadística de migracions (en projecte)
6873 Projecció de llars (en projecte) (ja inclosa en el Pla estadístic nacional 2009-2012)
6876 Base de dades d'informació demogràfica (en projecte) (ja inclosa en el Pla estadístic
nacional 2009-2012)
k) En el sector nivell, qualitat i condicions de vida:
6919 Enquesta social general espanyola
6923 Indicadors de qualitat de vida (en projecte)

2.

OPERACIONS ESTADÍSTIQUES PER A LES QUE ANTERIORMENT NOMÉS S'HA REALITZAT ALGUNA
EDICIÓ

S'inclouen en el Pla estadístic nacional 2013-2016 les següents operacions que es realitzen amb
periodicitat quadriennal o superior, o de manera irregular o esporàdica, i que, per les seves
característiques, poden considerar-se noves cada vegada que es repeteixen:
6010 Estadística de cuniculicultura (quinquennal)
6079 Projecte CORINE Land Cover del Programa CORINE (UE) (irregular)
6415 Enquesta de gestió preventiva en les empreses (irregular)
6600 Enquesta d'hàbits i pràctiques culturals a Espanya (quadriennal)
6601 Enquesta d'hàbits esportius dels espanyols (quinquennal)
6631 Estadística de biblioteques escolars (irregular)
6635 Estadística de finançament i despeses de l'ensenyament privat (quinquennal)
6637 Enquesta de despesa de les llars en educació (irregular)
6649 Enquesta comunitària de formació professional contínua (quinquennal)
6651 Enquesta de formació professional per a l’ocupació en empreses (quinquennal)
6653 enquesta sobre la participació de la població adulta en les activitats d'aprenentatge
(quinquennal)
6738 Enquesta nacional de salut (quinquennal)
6739 Enquesta europea de salut (quinquennal)
6858 Estimacions intercensals de població (decennal)
6905 Enquesta de joventut (quadriennal)
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6912 Macroenquesta sobre la violència contra les dones (esporàdica)
6913 Enquesta per a la millora del coneixement de la igualtat i prevenció de la violència de
gènere en l'adolescència (esporàdica)
6914 Enquesta per a la millora del coneixement de la igualtat i prevenció de la violència de
gènere en la joventut universitària (esporàdica)
6916 Enquesta d'ocupació del temps (irregular)
6918 Enquesta nacional de condicions de treball (irregular)

II.

Operacions estadístiques que causen baixa en el Pla estadístic nacional 20132016
En el Pla estadístic nacional 2013-2016 causen baixa les estadístiques següents del Pla
estadístic nacional 2009-2012:
5102 Consums intermedis i inversió
5152 Enquesta sobre tinença i ús d'habitatge de les llars
5153 Estudi sobre l'oferta d'habitatge d'obra nova
5157 Compte satèl·lit de l'habitatge
5182 Informació de preus de venda al públic de béns o productes no alimentaris i serveis
5206 Enquesta de mobilitat de les persones residents a Espanya
5242 Recerca de l'allotjament privat d'ús turístic (en projecte)
5278 Memòria estadística anual de loteries i apostes de l'estat
5282 Finançament i despesa de l'esport federat
5327 Indicadors universitaris (en projecte)
5329 Finançament i despesa universitari (en projecte)
5330 Beques, ajudes i préstecs universitaris (en projecte)
5545 Estimacions de la població actual (EPOBA)
5550 Enquesta de migracions, que passa a considerar-se com a part de 6391 enquesta de
població activa.
5558 Enquesta nacional d'immigrants
5672 Indicadors socials, que deixa d'elaborar-se en substituir-se per 6923 indicadors de
qualitat de vida.
5674 Observatori urbà de municipis de gran població, que passa a considerar-se com a
part de 6924 indicadors urbans (urban audit).
5721 Indicadors de desenvolupament rural (en projecte)
5722 Indicadors de desenvolupament sostenible
5831 Estadística de resultats electorals
5971 Elaboració i manteniment d'aplicacions informàtiques per a l'ús de classificacions.

III. Operacions estadístiques que presenten variacions en el Pla estadístic nacional
2013-2016 respecte al Pla estadístic nacional 2009-2012.
1.

OPERACIONS ESTADÍSTIQUES DEL PLA ESTADÍSTIC NACIONAL 2013-2016 QUE PROCEDEIXEN DE
LA DESAGREGACIÓ O AGRUPACIÓ D'OPERACIONS ESTADÍSTIQUES DEL PLA ESTADÍSTIC
NACIONAL 2009-2012

a) L'estadística:
6021Balanços d'Aprovisionament de Vi
És l'estadística 5029 Balanç d'aprovisionament de productes agropecuaris inclosa en el Pla
estadístic nacional 2009-2012. Ha canviat la seva denominació en haver-se deixat d'efectuar els
restants balanços d'aprovisionament diferents del va venir.
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b) L'estadística 6167 Cens d'Edificis:
S'ha esqueixat de l'estadística 5541 Censos de població i habitatges inclosa en el Pla estadístic
nacional 2009-2012.
c) L'estadística 6253 Estadística de l'impost sobre la matriculació de vehicles:
Està formada per les estadístiques 5210 Estadística de l'impost sobre la matriculació de vehicles
(anual) i 5211 Estadística de l'impost sobre la matriculació de vehicles (avanç mensual), les dues
incloses en el Pla estadístic nacional 2009-2012.
d) Les estadístiques:
6257 Estadística de trànsit en els aeroports espanyols
6258 Anuari estadístic del transport aeri
6259 Butlletí estadístic de la indústria del transport aeri
Estan formades a partir de les estadístiques 5208 Estadística del trànsit aeri i 5209 Trànsit de les
línies aèries regulars i no regulars, les dues incloses en el Pla estadístic nacional 2009-2012.
e) L'estadística 6361 Índexs de preus d'allotjaments turístics:
Està formada per les estadístiques 5247 Índex de preus hotelers, 5249 Índex de preus
d'apartaments turístics, 5250 Índex de preus d'acampades turístiques i 5251 Índex de preus en
allotjaments de turisme rural, totes elles incloses en el Pla estadístic nacional 2009-2012.
f) L'estadística 6778 Estadística de prestacions no contributives:
Està formada per les estadístiques 5432 Pensions no contributives i 5437 Beneficiaris de
prestacions socioeconòmiques a persones amb discapacitat (LISMI), les dues incloses en el Pla
estadístic nacional 2009-2012.

2. OPERACIONS ESTADÍSTIQUES QUE CANVIEN DE NOM EN EL PLA ESTADÍSTIC NACIONAL 2013-2016
Es relacionen a continuació les estadístiques que han canviat de nom en el Pla estadístic
nacional 2013-2016. S'indica el codi i nom amb el que figuren en el Pla estadístic nacional 20132016 i el codi i nom amb el que es van incloure en el Pla estadístic nacional 2009-2012. No es
relacionen els canvis que han consistit exclusivament a afegir les paraules «Estadística» o
«Enquesta» davant de la denominació anterior.

Pla estadístic nacional 2013-2016 Pla estadístic nacional 2009-2012
6002 Enquesta anual de superfícies i
rendiments de cultius
6078 Espais naturals o d'interès
6406 Estadística de mediació, arbitratge i
conciliació laboral
6416 Enquesta quadriennal de cost laboral
6420 Enquesta quadriennal d'estructura
salarial
6471 Comptes financeres de l'economia
espanyola. sistema sec/95

5004 Enquesta de segments territorials
5708 Caracterització de la superfície forestal
a la xarxa natura 2000 i espais naturals
protegits
5615 Mediació, arbitratge i conciliació
5622 Enquesta de cost laboral
5626 Enquesta d'estructura salarial
5858

6476

Balança de pagaments i posició
d'inversió internacional

5860

6496

Execució pressupostària mensual de
les comunitats autònomes

5836

Comptes financeres de l'economia
espanyola (CFEE). sèrie trimestral (que
inclou totals anuals). sistema sec/95
Balança de pagaments (sèrie mensual i
sèrie trimestral, que inclou totals anuals)
i posició d'inversió internacional (sèrie
trimestral, que inclou totals anuals)
Execució pressupostària trimestral de
les comunitats autònomes
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Pàg. 172

Pla estadístic nacional 2013-2016 Pla estadístic nacional 2009-2012
6599

Estadística del control del dopatge

6633 Estadística de mobilitat del
professorat d'ensenyaments no
universitàries en centres públics
6638 Estadística d'universitats, centres i
titulacions
6644 Estadística d'estudiants universitaris
6724 Explotació estadística del conjunt
mínim bàsic de dades - CMBD:
demanda hospitalària i morbiditat
atesa
6731 Indicadors de consum de substàncies
psicoactives de l'observatori espanyol
de la droga i les toxicomanies:
mortalitat per reacció aguda
6732 Indicadors de consum de substàncies
psicoactives de l'observatori espanyol
de la droga i les toxicomanies:
urgències hospitalàries
6733 Indicadors de consum de substàncies
psicoactives de l'observatori espanyol
de la droga i les toxicomanies:
admissions a tractament
6734 Enquesta sobre ús de drogues en
ensenyaments secundaris a Espanya
6735 Enquesta sobre alcohol i drogues en
població general a Espanya
6742 Enquesta de lesions: xarxa
d'accidents domèstics i d'oci
6781 Estadística de prestacions familiars
6855 Nomenclàtor: població del padró
continuo per unitat de la població
6865 Estadística de població estrangera
sol·licitant de protecció internacional,
refugiats, beneficiaris de protecció
subsidiària, desplaçats i apàtrides
6906 Sondejos d'opinió i situació de la
joventut a Espanya

5281

Explotació estadística del control del
dopatge
5302 Mobilitat del professorat de centres
públics
5307 Centres i estudis universitaris

5310 Estudiants universitaris de grau, màster i
doctorat (matrícula i graduats)
5375 Explotació estadística del conjunt mínim
bàsic de dades hospitalàries
5382 Indicador de mortalitat per reacció
aguda a substàncies psicoactives
(RASUPSI) de l'observatori espanyol
sobre drogues
5383 Indicador d'urgències hospitalàries en
consumidors de substàncies
psicoactives de l'observatori espanyol
sobre drogues
5384 Indicador d'admissions a tractament de
l'observatori espanyol sobre drogues
5385 Enquesta estatal sobre ús de drogues
en ensenyaments secundaris
(ESTUDES)
5386 Enquesta domiciliària sobre alcohol i
drogues a Espanya (edats)
5394 Programa de lesions: xarxa d'accidents
domèstics i d'oci
5435 Prestacions familiars per fill a càrrec
5544 Nomenclàtor i població del padró
continuo per unitat de la població
5553 Dades estadístiques sobre població
estrangera sol·licitant d'asil, refugiada,
beneficiària de protecció subsidiària,
desplaçats i apàtrides
5658 Sondejos periòdics d'opinió i situació de
la joventut a Espanya

3. OPERACIONS ESTADÍSTIQUES QUE ES VAN INCLOURE EN EL PLA ESTADÍSTIC NACIONAL 2009-2012
I LA REALITZACIÓ DE LES QUALS NO ESTÀ PREVISTA EN EL PERÍODE 2013-2016

En el període 2013-2016 no està prevista la realització de les següents operacions estadístiques
incloses en el Pla estadístic nacional 2009-2012:
5001 Cens agrari
5003 Enquesta sobre mètodes de producció en les explotacions agrícoles
5013 Avaluació anual del moviment comercial pecuari (MOCOPE)
5279 Explotació estadística del cens nacional d'instal·lacions esportives
5324 Enquesta de transició educativa - formativa i inserció laboral
5393 Enquesta de discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència
5714 Inventari nacional d'embornals de carboni
5914 Enquesta sobre accés a finançament de les empreses.
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