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Resum 
 
Aquest projecte se centra en l'anàlisi i el desenvolupament dels aspectes tècnics per a la 
posada en marxa d’un únic sistema d’indicadors econòmics, socials i demogràfics de 
Catalunya comparables amb els indicadors de la Unió Europea que elabora i publica 
l'Idescat. 
 
L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) és l'organisme especialitzat en estadística 
de la Generalitat de Catalunya, encarregat de produir estadístiques oficials de caràcter 
econòmic, demogràfic i social. 
 
Un indicador és una mesura estadística d’un concepte, basat en una anàlisi teòrica 
prèvia, l’objectiu de la qual és la descripció de l’estat de la societat, l’economia i la 
demografia.  
 
L’Eurostat ha participat en el procés de definició dels indicadors en suport de 
l'estratègia Europa 2020, estratègia de creixement de la Unió Europea per a la pròxima 
dècada, la finalitat de la qual és més que superar la crisi que continua castigant a moltes 
de les nostres economies. 
 
L’idescat assumeix l’adaptació dels indicadors de l’estratègia europea 2020 a la realitat 
econòmica i social catalana per tal de veure la seva evolució i grau d’acompliment dels 
objectius que es marquen i el seu paper en aquest context és: 
 
 Garantir el suport estadístic per a l'estratègia.  
 Proporcionar suport metodològic en el procés de desenvolupament d'indicadors.  
 Produir i subministrar les dades estadístiques pertinents. 
 Assegurar alts nivells de qualitat de les dades - que està garantit a través d'un 

codi de pràctiques aplicable al sistema estadístic europeu, un marc jurídic i una 
comunicació sobre la qualitat de les estadístiques. 

   
L'objectiu doncs d'aquest projecte inclou: 
 
 La incorporació dels nous indicadors Europa 2020. 

Estructurar un sistema d’indicadors per a Catalunya basat en l’estratègia 
d’Europa amb l’horitzó 2020. Aquests indicadors poden contenir informació 
sobre l’objectiu del 2020 i tenir, a més, un tracte diferenciat de la resta.  

 
 La revisió del Sistema d’Indicadors de l’Estadística Comunitària (SIEC) actuals. 

Trobar la manera òptima de situar-los a la pàgina web tenint en compte la seva 
relació amb els indicadors de l’Europa 2020 i els del Xifres de Catalunya.  

 
 La integració dels indicadors del Xifres de Catalunya. 

Incorporar la informació en forma d’indicadors del mateix estil que els altres, de 
manera que sigui més clara la seva consulta.  

 
Els resultats obtinguts en l'elaboració d'aquests indicadors, posen de relleu la 
importància de dur a terme aquests tipus de projectes en l'àmbit de l'estadística oficial. 
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La implementació d'aquest nou sistema d'indicadors facilitarà la comprensió del públic 
sobre l'evolució d’aquests sectors de la regió catalana respecte Europa i Espanya, i 
ajudarà a una presa de decisions òptima pels agents econòmics. 
 
Paraules clau: Europa 2020, SIEC, Xifres de Catalunya, indicador 
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Abstract 
 
 
This Project is focused on the analysis and development of technical aspects to carry out 
a unique system of economic, social and demographic indicators of Catalonia 
comparable with the EU, which are made and issued by Idescat.  
 
The Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) is the agency versed in statistics of 
Generalitat de Catalunya. This agency is in charge of producing economic, demographic 
and social official statistics. 
 
An indicator is a statistical measure of a concept based on a previous theoretical 
analysis, the objective of which is the description of the society, the economy and the 
demographics. 
 
Eurostat has been involved in the process of defining the indicators to support the 
strategy Europe 2020, European Union’s ten-year growth strategy. It is about more than 
just overcoming the crisis which continues to afflict many of our economies. 
 
Consequently, Idescat assumes the adaptation of the European strategy 2020 indicators 
to the Catalan economic and social realities, to see its evolution and level of 
achievement of the objectives set and its role in this context is: 
 
 To ensure the statistical support for the strategy  
 To provide methodological support in the process of developing indicators 
 To produce and supply the relevant statistical data  
 To ensure high quality standards for data - that is guaranteed through a Code of 

practice applicable to the European Statistical System, a legal framework and a 
communication on quality of statistics. 

 
The objective of this Project is: 

 
 The incorporation of the new Europe 2020 indicators. 

Structuring a system of indicators for Catalonia based on the strategy Europe 
2020. These indicators may contain information about the target of 2020 and 
have also a different treatment from the rest. 

 
 The review of current Indicators System of Statistics Community (SIEC) today. 

Find out how best to place them on the website considering its relationship with 
indicators of Europe 2020 and the Figures of Catalonia indicators. 
 

 The integration Figures of Catalonia indicators. 
It consists of including the information contained in the Figures of Catalonia in 
form of indicators with the same style as the others to make clearer its 
consultation. 

 
The achieved results with these new indicators highlight the importance of carrying out 
this kind of interventions in the field of official statistics.  



 

 

 

viii 
 

The implementation of this system will facilitate the public's understanding of the 
evolution of these sectors in the Catalan region in relation with Europe and Spain, and 
will support an optimal decision making by economic agents.  
 
Keywords: Europe 2020, SIEC, Figures of Catalonia, indicator 



 Indicadors Estratègics de l’Europa 2020  
 

  
MEIO. Laura Gil Villalonga 

 

9 

Índex 
 

Resum...........................................................................................................................v 

Abstract ......................................................................................................................vii 

Índex.............................................................................................................................9 

1. Introducció...........................................................................................................12 

2. Planificació ..........................................................................................................13 

3. Metodologia de treball..........................................................................................14 

4. Sistema Estadístic de Catalunya ...........................................................................17 
4.01. L’estadística oficial ............................................................................................17 
4.02. Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014...................................................17 
4.02.01. Eix estratègic “Difusió estadística”................................................................18 

5. Estratègia Europa 2020 ........................................................................................20 
5.01. Introducció .........................................................................................................20 
5.02. Llista d’indicadors..............................................................................................20 
5.03. Objectius ............................................................................................................21 
5.03.1. Característiques dels objectius .........................................................................22 
5.04. Repartiment de les funcions................................................................................22 
6. Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020)..............................................................24 
6.01. Introducció .........................................................................................................24 
6.02. Bases de l'ECAT 2020........................................................................................24 
6.03. Línees d’actuació ...............................................................................................24 
6.04. Cap a un nou acord estratègic .............................................................................25 
6.04.1. Comissió institucional .....................................................................................25 
6.04.2. Comissió de seguiment ....................................................................................25 
6.04.3. Comissió d'enllaç amb el Parlament.................................................................26 
6.05. Treballs en curs ..................................................................................................26 
7.  Desenvolupament dels indicadors de l’estratègia Europa 2020 ...............................27 
7.01.  Introducció ........................................................................................................27 
7.02.  Viabilitat del projecte ........................................................................................28 
7.02.1. Viabilitat temàtica ...........................................................................................28 
7.02.2. Viabilitat informàtica.......................................................................................28 
7.02.3. Viabilitat de recursos: manteniment.................................................................28 
7.03.  Disseny del projecte ..........................................................................................29 
7.03.1. Nivell temàtic..................................................................................................29 
7.03.2.  Desagregació territorial ..................................................................................30 
7.03.3. Fonts estadístiques...........................................................................................32 
7.03.4. Cobertura temporal..........................................................................................32 
7.03.5. Definició de taules estadístiques ......................................................................32 
7.03.6. Comparabilitat metodològica...........................................................................33 
7.04.  Circuit de treball................................................................................................33 
7.04.1. Sistema estadístic de Catalunya .......................................................................33 



 Indicadors Estratègics de l’Europa 2020  
 

  
MEIO. Laura Gil Villalonga 

 

10 

7.04.2. Eurostat ...........................................................................................................34 
7.05. Difusió i actualització.........................................................................................34 
7.06. Anàlisi de l’Europa 2020....................................................................................37 
7.06.1. Descripció indicador a indicador .....................................................................38 
7.06.2. Síntesi de l’estat de situació del conjunt d’indicadors.......................................45 
7.06.3. Evolució dels indicadors en el període 2000-2012 ...........................................46 
8. Xifres de Catalunya..............................................................................................53 
8.01. Introducció .........................................................................................................53 
8.02. Viabilitat del projecte .........................................................................................53 
8.02.1. Viabilitat temàtica ...........................................................................................53 
8.02.2. Viabilitat informàtica.......................................................................................54 
8.02.3. Viabilitat de recursos: manteniment.................................................................54 
8.03. Disseny del projecte ...........................................................................................54 
8.03.1. Nivell temàtic..................................................................................................54 
8.03.2. Desagregació territorial ...................................................................................56 
8.03.3. Fonts estadístiques...........................................................................................57 
8.03.4. Cobertura temporal..........................................................................................57 
8.03.5. Definició de taules estadístiques ......................................................................57 
8.03.6. Comparabilitat metodològica...........................................................................57 
8.04. Circuit de treball.................................................................................................58 
8.04.1. Sistema estadístic de Catalunya .......................................................................58 
8.04.2. Eurostat ...........................................................................................................58 
8.05. Difusió i actualització.........................................................................................58 
8.06. Anàlisi dels Xifres..............................................................................................58 
8.06.1.  Descripció indicador a indicador.....................................................................59 
9. Desenvolupament i anàlisi del sistema únic d’Indicadors de l’estadística 
comunitària .................................................................................................................74 
9.01. Justificació .........................................................................................................74 
9.02. Síntesi de l’estat de situació del conjunt d’indicadors .........................................74 
9.03. Disseny de la visualització final del producte .....................................................83 
9.03.1. Tractament especial als indicadors “2020”.......................................................84 

10. Conclusions..........................................................................................................86 

11. Bibliografia ..........................................................................................................89 

12. Glossari................................................................................................................91 

13. Annexes ................................................................................................................92 
Annex I: Llista de codis Europa 2020 – Eurostat .........................................................93 
Annex II: Llista de codis Xifres de Catalunya – Eurostat.............................................96 
Annex III: Fitxa de reclamació ....................................................................................99 
Annex IV: Fitxer de metainformació ......................................................................... 101 
Annex V: Codi en R.................................................................................................. 103 

ÍNDEX DE FIGURES .............................................................................................. 107 
Figura 1. Pàgina principal de l’Europa 2020.............................................................. 107 
Figura 2. Pàgina principal dels indicadors Europa 2020 Eurostat............................... 107 
Figura 3. Exemple de fitxa, en català, d’un indicador  estratègic Europa 2020........... 107 
Figura 4. Maqueta de l’índex Europa 2020................................................................ 107 
Figura 5. Prova 1 de visualització dels indicadors 2020............................................. 107 



 Indicadors Estratègics de l’Europa 2020  
 

  
MEIO. Laura Gil Villalonga 

 

11 

Figura 6. Prova 2  de visualització dels indicadors 2020............................................ 107 
Figura 7. Sèrie temporal de l’indicador {t2020_10}, total.......................................... 107 
Figura 8. Sèrie temporal de l’indicador {t2020_10}, homes ...................................... 107 
Figura 9. Sèrie temporal de l’indicador {t2020_10}, dones ....................................... 107 
Figura 10. Sèrie temporal de l’indicador {t2020_20} ................................................ 107 
Figura 11. Sèrie temporal de l’indicador {t2020_30} ................................................ 107 
Figura 12. Sèrie temporal de l’indicador {t2020_31} ................................................ 107 
Figura 13. Sèrie temporal de l’indicador {t2020_33} ................................................ 107 
Figura 14. Sèrie temporal de l’indicador {t2020_40}, total........................................ 107 
Figura 15. Sèrie temporal de l’indicador {t2020_40}, homes .................................... 107 
Figura 16. Sèrie temporal de l’indicador {t2020_40}, dones ..................................... 107 
Figura 17. Sèrie temporal de l’indicador {t2020_41}, total........................................ 107 
Figura 18. Sèrie temporal de l’indicador {t2020_41}, homes .................................... 107 
Figura 19. Sèrie temporal de l’indicador {t2020_41}, dones ..................................... 107 
Figura 20. Sèrie temporal de l’indicador {t2020_50} ................................................ 107 
Figura 21. Sèrie temporal de l’indicador {t2020_51} ................................................ 107 
Figura 22. Sèrie temporal de l’indicador {t2020_52} ................................................ 107 
Figura 23. Sèrie temporal de l’indicador {t2020_53} ................................................ 107 
Figura 24. Índex provisional dels indicadors de la Unió Europea............................... 108 
Figura 25. Exemple de fitxa, en català, d’un indicador del Xifres de Catalunya ......... 108 
Figura 26. Índex dels indicadors estratègics Europa 2020.......................................... 108 
 
ÍNDEX DE TAULES................................................................................................ 109 
Taula 1. Nombre d’indicadors Europa 2020 a NUTS................................................. 109 
Taula 2. Nombre d’indicadors Xifres de Catalunya a NUTS...................................... 109 
Taula 3. Síntesi dels indicadors ................................................................................. 109 
Taula 4. Nombre d’indicadors a 17/05/2013.............................................................. 109 



 Indicadors Estratègics de l’Europa 2020  
 

  
MEIO. Laura Gil Villalonga 

 

12 

1. Introducció 
 
 
L'anàlisi i explicació de la situació econòmica, social i mediambiental requereix la 
utilització de tot un instrumental estadístic que quantifiqui diversos aspectes d’aquestes 
activitats. Aquest instrumental es tradueix en l'elaboració d'indicadors. Encara que 
aquests indicadors tenen les seves limitacions, són necessaris per poder fer-nos una idea 
de la situació d’un país o d'una regió. 
 
El projecte sobre els indicadors estratègics de l’Europa 2020 em va cridar l’atenció des 
del primer moment. Com a economista especialitzada en estadística, m’interessava  
treballar en un projecte en el que s’utilitzés l’estadística com a eina per tractar 
macroinformació i sobre tot pel fet de treballar en una entitat reconeguda com l’Institut 
d’estadística de Catalunya.  
 
Actualment, hi ha una creixent sensibilització sobre la importància de les dades 
estadístiques i els organismes oficials dediquen molts esforços a la generació de dades. 
 
Es diu que l'estadística és "la ciència de reunir, organitzar, presentar, analitzar i 
interpretar dades per ajudar a prendre millors decisions". En el meu cas, per l’elaboració 
d’aquest projecte he hagut de reunir, organitzar i presentar la informació per tal de que 
pugui ser analitzada i interpretada pels agents.    
 
Personalment, trobava interessant la idea de participar en un projecte que resulta de gran 
utilitat per a la societat en general. L'anàlisi dels indicadors permet quantificar el 
comportament dels agents i de les diferents relacions que s'estableixen entre ells, 
informa sobre l'evolució de l'activitat econòmica, permet fer comparacions amb la 
situació d'altres regions o països i serveix de guia per a la política dels governs. 
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2. Planificació 
 

 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol 
Tasques         
Inici del projecte        
Recerca d’informació Europa 2020        
Recerca metodològica dels indicadors        
Control de les sèries temporals         
Creació fitxes Europa 2020        
Contacte amb els productors        
Recerca d’informació europea        
Recerca metodològica dels indicadors del Xifres        
Control de les sèries temporals         
Creació fitxes indicadors Xifres de Catalunya        
Cercar dades de Catalunya         
        
Reunió d’àrea        
Tutoria seguiment projecte        
Redacció projecte        
Revisió projecte        
Preparació presentació projecte        
Presentació projecte        
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3. Metodologia de treball 
 
 
A continuació es defineixen i es concreten cada una de les tasques realitzades, i 
planificades en el cronograma del segon apartat del present treball. 
 

a. Inici del projecte 
Primer contacte amb els companys de l’Àrea de Serveis de Difusió. Descripció 
de les meves tasques i organització del projecte.   

 
 
b.  Recerca d’informació Europa 2020 
Primer contacte amb els indicadors de l’Estratègia Europa 2020. Accedir a la 
web d’Eurostat i fer un estudi sobre els indicadors i els seus respectius objectius 
per al 2020. Es va dur a terme el control de l’última actualització de les taules de 
cada indicador. 

 
 

c. Recerca metodològica dels indicadors 
Va consistir en la preparació de la metodologia de cada indicador a partir dels 
fitxers de metadades que facilita Eurostat. Hi va haver un treball de traducció de 
l’anglès al català i al castellà. Inclusió de la metodologia de cada indicador a les 
fitxes per als productors i creació de fitxers de metadades dels indicadors per a la 
seva posterior càrrega a la web. 

 
 

d. Control de les sèries temporals  
Comprovar si existeixen sèries ja produïdes que es puguin utilitzar per a calcular 
els indicadors 2020. 
Hem vist que hi ha 3 indicadors 2020 que ja estan creats a l’apartat Indicadors 
de la Unió Europea: 

 [t2020_10] - Població ocupada de 20 a 64 anys 
 [t2020_20] - Despesa interior bruta en R+D 
 [t2020_40] - Abandonament prematur dels estudis. Per sexe 

 
També s’ha fet un control de canvis en les sèries a la web dels indicadors 
d’Eurostat. 
Per a cada indicador s’ha creat fer un fitxer de microdades: es tracta d’un fitxer 
.txt amb les dades estadístiques de l’indicador. 
 
 
e. Creació fitxes Europa 2020 
Elaboració d’una plantilla de cada indicador per als productors. En elles hi 
consta: el nom de l’indicador, la data d’actualització, la sèrie per a Espanya i la 
Unió Europea, les unitats, la font, una breu descripció i l’enllaç a l’indicador 
d’Eurostat. 
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f. Contacte amb els productors/proveïdors 
Quan el productor és l’Idescat, s’ha realitzat una reunió de treball per:  
 
 explicar el projecte d’Europa 2020 que estem duent a terme des de l’Àrea 

de Serveis de Difusió,  
 analitzar la viabilitat dels indicadors per a Catalunya segons la 

metodologia europea: explicar la metodologia que han d’utilitzar per 
produir les dades de Catalunya per tal de que siguin comparables amb les 
d’Europa, Espanya i la zona euro, 

 els vàrem proporcionar unes fitxes per tal de que ens les tornessin amb la 
sèrie de Catalunya afegida, 

 parlar també sobre amb quines unitats ens podien proporcionar les dades, 
ja que en alguns casos Eurostat publica els indicadors en vàries, 

 discutir sobre el calendari de disponibilitat de les dades i  
 sobre quan es preveu publicar el producte web de l’Europa 2020.   

 
Als productors externs se’ls ha enviat correus per sol·licitar les dades de 
Catalunya dels indicadors 2020. Aquests productors són: l’Oficina Catalana del 
Canvi Climàtic i l’Institut Català d’Energia, pels temes de medi ambient i 
d’energia, respectivament.   

 
 

g. Contacte amb els Serveis d’Informàtica 
Reunió amb els Serveis d’Informàtica per parlar sobre com incloure els 
indicadors de l’Europa 2020 a la base de dades de l’Idescat. En un futur es 
voldrà poder relacionar-los amb els indicadors europeus i els del Xifres de 
Catalunya, ja que tots ells comparen la situació de Catalunya amb la d’Europa.  
Amb els Serveis Web es va tractar el tema de les possibles visualitzacions del 
producte Europa 2020. 
 
 
h. Recerca d’informació europea i catalana 
Estudi sobre el Sistema estadístic de Catalunya, el seu marc legal i recerca 
d’informació sobre el Sistema estadístic europeu. 
 
 
i. Recerca metodològica dels indicadors del Xifres de Catalunya 
Preparar la metodologia de cada indicador a partir dels fitxers de metadades que 
facilita Eurostat. Hi va haver un treball de traducció de l’anglès al català i al 
castellà. Inclusió de la metodologia de cada indicador a les fitxes per als 
productors i creació de fitxers de metadades dels indicadors per a la seva 
posterior càrrega a la web. 
 
 
j. Control de les sèries temporals 
Comprovar si existeixen sèries ja produïdes que es puguin utilitzar per a calcular 
els indicadors. També s’ha fet un control de canvis a la web d’indicadors 
d’Eurostat. 
Per a cada indicador s’ha creat un fitxer de microdades: es tracta d’un fitxer .txt 
amb les dades estadístiques de l’indicador. 
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k. Creació fitxes indicadors Xifres de Catalunya 
Elaboració d’una plantilla de cada indicador per als productors. En elles hi 
consta: el nom de l’indicador, la data d’actualització, la sèrie per a Espanya i la 
Unió Europea, les unitats, la font, una breu descripció i l’enllaç a l’indicador 
d’Eurostat. 
 
 
l. Cercar dades de Catalunya  
Pel que fa als indicadors del Xifres, la sol·licitud de dades de Catalunya al 
productor s’ha fet només en els casos que ha estat estrictament imprescindible 
per a completar la sèrie. És a dir, tot i que s’ha creat la fitxa metodològica per als 
40 indicadors del Xifres, en la majoria dels casos s’ha intentat completar la sèrie 
recuperant les dades d’Estructura, de la base de dades de municipis (BEM), de 
l’Anuari o en alguns casos inclús de la base de dades regional d’Eurostat i s’ha 
demanat un vist-i-plau al productor amb l’indicador acabat. 
 
 
m. Reunió d’àrea 
Cada dilluns a primera hora es reuneix l’Àrea de Serveis de Difusió per 
organitzar i planificar el calendari d’actualització dels indicadors per aquella 
setmana i les meves tasques. 
 
 
n. Tutoria seguiment projecte 
Reunió amb el tutor del projecte a l’Idescat i amb el caps d’àrea per comentar 
l’estructura del treball, revisar i aclarir dubtes. 
 
 
o. Redacció projecte 
Ha consistit en la selecció de la informació i la documentació, la seva posterior 
organització en el projecte seguit d’un procés de redacció. 
 
 
p. Revisió projecte 
Rellegir el treball i comprovar que l’estructura és la correcta i no manca cap 
informació rellevant per al seu seguiment.  
 
 
q. Preparació presentació projecte 
Sintetitzar el projecte en format de diapositives per a facilitar la presentació. 
 
 
r. Presentació projecte 
Defensar el projecte davant d’un tribunal. 
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4. Sistema Estadístic de Catalunya 
 
El Sistema estadístic de Catalunya és el conjunt ordenat de les institucions i els òrgans 
que fan activitats estadístiques i dels processos de relació entre ells que conjuntament 
produeixen com a resultat les estadístiques oficials. 

A part de l'Idescat, els principals productors i difusors d'estadístiques oficials són els 
serveis estadístics dels departaments de la Generalitat de Catalunya, i els serveis 
estadístics de les entitats locals de Catalunya. També poden fer estadística oficial els 
òrgans i dependències que fan estadístiques de les universitats, instituts i centres de 
recerca universitaris, cambres de comerç, indústria i navegació, i altres entitats de dret 
públic. 

 

4.01. L’estadística oficial 

 
La Llei 23/1998 d'estadística de Catalunya, de 30 de desembre (DOGC núm. 2801, p. 
229 (08.01.1999)) estableix que les estadístiques oficials han de complir un seguit de 
requisits: 

 Ser declarades d'interès públic pel Parlament de Catalunya, mitjançant la 
inclusió dins del Pla estadístic de Catalunya, aprovat per una llei del Parlament. 
Aquest Pla preveu les activitats estadístiques que s'han de dur a terme al llarg de 
quatre anys i es desenvolupa amb els programes anuals d'actuació estadística. 

 Ser objectives en el seu plantejament i en els seus resultats, els quals, a més, han 
de ser públics i s'han de difondre. 

 Ser comparables amb altres estadístiques dutes a terme a Espanya o a la Unió 
Europea, aplicant un sistema normalitzat de conceptes, definicions, 
classificacions i codis, així com una metodologia que permeti aquesta 
comparabilitat. 

 Garantir la no-duplicitat amb altres estadístiques existents per tal d'evitar 
molèsties innecessàries als ciutadans i una millor distribució dels recursos 
públics. 

 Respectar la intimitat personal, assegurar el secret estadístic i permetre als 
interessats conèixer les característiques de l'enquesta. 

Tots els ciutadans, les entitats i les institucions estan obligats a proporcionar la 
informació que es demani, i aquesta informació ha de ser completa i verídica. 

 
4.02. Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 

 
El Pla estadístic de Catalunya és una llei aprovada pel Parlament de Catalunya per tal 
d'ordenar i planificar l'estadística oficial de Catalunya, i emmarcar la col·laboració de 
les institucions i òrgans que formen el Sistema estadístic de Catalunya, així com amb 
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altres entitats públiques i organitzacions autonòmiques, estatals, europees o 
internacionals, per fer-ne un sistema coherent, homogeni i comparable amb els del seu 
entorn.  
Per tant, preveu les activitats estadístiques que s'han de dur a terme al llarg de quatre 
anys i es desenvolupa anualment mitjançant els programes anuals d'actuació estadística 
(PAAEs), que tenen rang jurídic de decret.  

D'acord amb el Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 les activitats de l'Idescat 
s'estructuren en cinc eixos estratègics: població; cohesió social, medi ambient i 
sostenibilitat; comptes i macromagnituds econòmiques; activitats estadístiques 
instrumentals i difusió estadística. 

 

4.02.01. Eix estratègic “Difusió estadística” 

En la difusió dels resultats estadístics del conjunt del Sistema estadístic català, Internet 
és el canal essencial de difusió i configura el web de l'Institut d'Estadística de Catalunya 
com el portal de l'estadística oficial de Catalunya. Així mateix, agrupa un conjunt de 
serveis d'informació pública, articula un sistema homogeni d'indicadors estadístics, 
potencia els productes de síntesi i també les activitats de comunicació, promoció i 
divulgació de l'estadística oficial. 

L’Article 10 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 estableix els objectius 
generals per a la correcta difusió de les estadístiques oficials, que són els següents:  

a) Serveis de difusió: prestar un conjunt de serveis que satisfacin les necessitats 
dels usuaris i dels mitjans de comunicació de rebre atenció personalitzada 
presencial, telefònica i, especialment, per Internet i de fer comandes 
específiques. 

b) Estadístiques de síntesi: articular un sistema d’indicadors estadístics 
comparable amb altres sistemes estadístics estatals, europeus i internacionals, i 
elaborar publicacions i productes de síntesi. 

c) Estadística territorial: potenciar la disponibilitat per Internet d’informació 
estadística amb la màxima desagregació possible i de sistemes de 
georeferenciació estadística. 

d) Comunicació, promoció i divulgació de l’estadística: difondre i promoure l’ús 
de l’estadística oficial; conèixer i avaluar les demandes i el grau de satisfacció 
dels usuaris; impulsar les innovacions teòriques i aplicades en l’àmbit estadístic i 
promoure’n la utilització, i incorporar procediments estadístics en l’anàlisi 
demogràfica, econòmica i social. 
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En el següent quadre trobem resumides les característiques de l’activitat estadística que 
ens ocupa: 

 

Sistema d'indicadors de l'estadística comunitària 

Codi:  25 03 
Objectiu Estadístiques de síntesi 

Organismes que hi 
intervenen: 

Institut d'Estadística de Catalunya 

Descripció:  Actualització i manteniment d'un sistema d'indicadors de 
Catalunya, a partir dels indicadors estructurals d'Eurostat, 
que permeti una comparació sistemàtica amb els països 
membres de la Unió Europea. Aquests indicadors 
s'agrupen en les temàtiques següents: situació econòmica 
general; ocupació; innovació i recerca; reforma 
econòmica; cohesió social, i medi ambient. 

Cost Baix 
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5. Estratègia Europa 2020 

 
5.01. Introducció 

 
Des de l’abril del 2011, l’Eurostat ofereix un nou conjunt d’indicadors europeus que 
ajuden a seguir l’evolució de les polítiques econòmiques i socials plantejades dins del 
marc estratègic anomenat Europa 2020. Aquest nou sistema d’indicadors representa una 
revisió o actualització de l’anterior sistema d’indicadors estadístics estructurals. 
 
L'estratègia de l’Europa 2020 està dissenyada com a successor de l’estratègia de Lisboa, 
que fou adoptada pel Consell Europeu el 17 de juny del 2000 i que va donar lloc als 
indicadors estructurals. Veiem que a l’Estratègia 2020 hi ha un menor nombre 
d’indicadors que en la de Lisboa i un major nombre de països amb els quals s’efectua la 
comparació. 
  
El seu objectiu és un creixement intel·ligent, a través d'inversions més eficaces en 
educació, recerca i innovació; sostenible, gràcies a l’impuls cap a una economia baixa 
en carboni i a una indústria competitiva; i integrador, que posi l'accent en la creació 
d'ocupació i la reducció de la pobresa.  
 
L'estratègia se centra en cinc ambiciosos objectius en les àrees d'ocupació, recerca, 
educació, reducció de la pobresa i canvi climàtic i energia que actualment es mesuren 
mitjançant onze indicadors.   
 
Per garantir que l’estratègia tingui efecte, s'ha creat un sòlid i eficaç sistema de 
governança econòmica per coordinar les mesures polítiques entre la UE i les 
administracions nacionals. 
 

5.02. Llista d’indicadors 

 
Aquests serien els indicadors estratègics de l’Europa 2020: 
 

 Població ocupada de 20 a 64 anys 
 Despesa interior bruta en R+D  
 Emissions de gas amb efecte hivernacle 
 Consum d'energia renovable 
 Consum d'energia primària 
 Abandonament prematur dels estudis. Per sexe  
 Població de 30 a 34 anys amb nivell educatiu terciari 
 Població en risc a la pobresa o l'exclusió social 
 Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa 
 Població en risc a la pobresa després de transferències socials 
 Població amb severes carències materials 
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5.03.  Objectius 

 
Per a mesurar el progrés de l’Europa 2020, la totalitat de la UE ha acceptat els 5 
principals objectius. Aquest limitat conjunt es tradueix a objectius nacionals per a cada 
país de la UE, tenint en compte les seva situació i circumstàncies concretes.   
 
A continuació es detallen els 5 objectius que emmarquen l’estratègia a nivell europeu  i 
entre parèntesis a nivell Espanyol, si en té. 
 
Ocupació 
 

  El 75% (74% a nivell Espanyol) de les persones de 20-64 anys han d’estar 
ocupats – una major presència de la dona i de la gent gran en el mercat de 
treball; millor integració dels immigrants. 

 
R+D 

 El 3% (3% a nivell Espanyol) del PIB de la UE ha d’estar invertit en R+D – 
per millorar les condicions per R+D privat; estimular les inversions 
públiques i privades en R+D; per a desenvolupar un nou indicador per a 
seguir el grau d’innovació. 
 

Canvi climàtic i sostenibilitat energètica 
 

 Les emissions de gas d’efecte hivernacle han de ser un 20% més baixes que 
les de 1990. 

 Augmentar el percentatge de fonts d’energia renovable respecte el consum 
d’energia final en un 20% (20% a nivell Espanyol). 

 Augmentar un 20% l’eficiència energètica. 

 
Educació 
 

 Reducció d’un 10% (15% a nivell Espanyol) l’abandonament prematur dels 
estudis. 

 Almenys el 40% (44% a nivell Espanyol) de les persones d’entre 30-34 anys 
completin el nivell educatiu terciari. 

 

Lluita contra la pobresa i l’exclusió social 
 

 Reduir almenys 20 milions menys de persones en risc de pobresa o exclusió 
social. 
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5.03.1. Característiques dels objectius  

— Els objectius ofereixen un panorama global del que han de ser els paràmetres 
fonamentals de la UE el 2020. 

 
— Es concreten en objectius nacionals perquè cada Estat membre pugui per si mateix 

avaluar el seu avanç cap a aquestes metes. 
 
— No suposen compartir càrregues: es tracta d'objectius comuns que s'han d'assolir 

combinant mesures nacionals i europees. 
 
Es tracta d’objectius que s’entrellacen i es reforcen mútuament. És a dir: 
 
 Les millores educatives ajuden l’ocupació i redueixen la pobresa 
 Una economia amb més R+D, combinada amb més recursos eficients ens fa més 

competitius i crea ocupació 
 Invertint en tecnologies més netes es combat el canvi climàtic i alhora es creen 

noves oportunitats de negoci. 

 

5.04.  Repartiment de les funcions 

 
Europa 2020 és una estratègia que comparteixen: 
 
La Comissió Europea i les altres institucions europees 
 
És qui porta el rumb de l'estratègia a través de  

o l'avaluació general dels avenços 
o orientacions sobre polítiques horitzontals 
o el debat sobre l’evolució econòmica i les prioritats de l’estratègia 
o les recomanacions específiques per a cada país 

 
Els Estats membres de la UE 
 
Per a l'èxit de l'estratègia Europa 2020 és crucial que els Estats membres compleixin el 
seu paper a l'hora de: 

o aplicar les reformes necessàries a escala nacional per impulsar el creixement 
- per exemple, augmentar les inversions en investigació i els nivells 
d'ocupació - i  

o cooperar amb la Comissió en les set iniciatives emblemàtiques 
 

Les administracions regionals i locals 
 
El Comitè de les Regions de la Unió Europea contribueix a mobilitzar les 
administracions regionals i locals. Ha creat la Plataforma de Seguiment d'Europa 2020, 
integrada per més de 150 regions i ciutats que participen en xarxes dedicades al 
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creixement i l'ocupació, intercanvien bones pràctiques i contribueixen al debat de la UE 
sobre EUROPA 2020. 
 
La societat civil 
 
L'èxit de l'estratègia Europa 2020 depèn de la participació de tots els sectors de la 
societat: les empreses, els sindicats, les organitzacions no governamentals, les autoritats 
locals i els ciutadans. 
 
A escala de la UE, cada institució ha de garantir, dins les seves competències, que es 
prenguin les mesures necessàries per assolir els objectius d'Europa 2020. Pel que fa als 
Estats membres, és essencial que tant els caps d'Estat, com els governs i les 
administracions regionals i locals incorporin plenament l'estratègia a les seves 
polítiques. 
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6. Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020) 
 
 

6.01.  Introducció 

 
L'estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020) és el full de ruta del Govern per a reactivar 
l’economia i reorientar el sector productiu cap a un model econòmic més intel·ligent, 
més sostenible i més integrador. És una carta de presentació de Catalunya al món; un 
compromís amb el projecte europeu; una aposta per la competitivitat, la sostenibilitat i 
la cohesió social, i un marc per al diàleg amb els agents econòmics i socials. 
 

6.02.  Bases de l'ECAT 2020 

 
El 10 d'abril del 2012 el Govern va aprovar el document de bases de l'estratègia 
Catalunya 2020 (ECAT 2020), un acord estratègic per a la competitivitat de l'economia 
catalana i la millora de l'ocupació. 
 
El Departament d'Economia i Coneixement va ser l'encarregat de redactar el document a 
partir de les propostes dels diferents departaments de la Generalitat i prenent com a 
referència l'experiència dels acords estratègics 2005-2007 i 2008-2011. 
 
Aquest document s'inspira en l'estratègia Europa 2020, que ha d'ajudar l'economia 
europea a recuperar-se de la crisi a través de l'impuls de la competitivitat, la 
productivitat i el creixement. L'ECAT 2020 esdevindrà un element central de l'acció del 
Govern per reactivar l'economia catalana i reorientar el model productiu.  
 

6.03.  Línees d’actuació 

 
D'acord amb aquest doble objectiu, la proposta s'estructura en vuit eixos estratègics: 
 

1. millorar l'ocupabilitat de les persones, en especial a través de l'orientació 
professional i la formació, 

2. millorar el funcionament del mercat laboral, 
3. facilitar l'accés de les empreses al finançament, 
4. promoure la reorientació estratègica de les empreses, 
5. promoure l'emprenedoria, 
6. impulsar la transició cap a una economia més eficient en l'ús dels recursos, 
7. impulsar la modernització de l'Administració i la simplificació administrativa i 
8. impulsar les infraestructures estratègiques que necessita el teixit productiu. 
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Cadascun d'aquests eixos inclou diversos objectius operatius que es concreten en 
actuacions que tindran una incidència directa en sis àmbits prioritaris: 
 

1. l'ocupació i la formació, 
2. la cohesió social, 
3. la innovació i el coneixement, 
4. el dinamisme empresarial, 
5. la internacionalització i 
6. l'economia verda. 

  
Amb l'ECAT 2020, el Govern de la Generalitat es compromet a establir un sistema de 
revisió de la seva actuació per reorientar-la d'acord amb criteris d'eficiència de recursos 
públics. Així mateix, es prioritzen les actuacions que tenen un impacte directe en la 
millora de la competitivitat i de l'ocupació. 
 

6.04.  Cap a un nou acord estratègic 

 
Des del desembre del 2011 es manté el contacte amb els agents econòmics i socials amb 
la voluntat d'arribar a consensuar-hi un acord estratègic. Aquest acord se centrarà en 
actuacions concretes que siguin la clau de volta de la reactivació econòmica i la 
competitivitat del país i que tinguin un consens ampli. 
 
Els òrgans que el componen són: la comissió institucional, la comissió de seguiment i la 
comissió d'enllaç amb el Parlament. 
 

6.04.1. Comissió institucional 

La comissió institucional és l'òrgan superior de participació, diàleg i seguiment de 
l'acord estratègic. Pel que fa al Govern, en formen part el president de la Generalitat, el 
conseller d'Economia i Coneixement i el conseller d'Empresa i Ocupació; pel que fa als 
agents econòmics i socials, els secretaris generals dels sindicats CCOO i UGT i els 
presidents de les organitzacions empresarials PIMEC, FEPIME i Foment del Treball 
Nacional. Funcions: 

 definir el marc de concertació entre el Govern i els agents econòmics i 
socials quant a les polítiques per a la millora de la competitivitat i de 
l'ocupació,  

 aprovar les línies d'acord debatudes pels representants de les organitzacions 
respectives en el marc de la comissió de seguiment i 

 signar els acords estratègics entre el Govern i els agents econòmics i socials. 
 

6.04.2. Comissió de seguiment 

La comissió de seguiment, integrada per representants de la Generalitat i dels agents 
econòmics i socials, és l'òrgan de participació dels agents econòmics i socials 
mitjançant el qual s'impulsen i es negocien els acords estratègics. Així mateix, 
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mitjançant aquest òrgan els agents econòmics i socials fan el seguiment de l'ECAT 2020 
i vehiculen propostes. 
 
 
De forma ordinària, el ple de la comissió de seguiment es reuneix cada mes de juny per 
fer un balanç de les actuacions de l'acord estratègic l'ECAT 2020. Les seves funcions 
són: 

 avaluar el grau de compliment de les mesures adoptades en el marc de 
l'acord estratègic; 

 fer propostes per a la revisió i, si escau, la reorientació de les actuacions de 
l'acord estratègic; 

 obtenir consensos que permetin impulsar noves actuacions emblemàtiques 
per a la millora de la competitivitat i l'ocupació, i 

 presentar al Govern propostes per millorar l'eficiència i l'eficàcia de les 
actuacions de l'ECAT 2020 a partir de l'anàlisi dels indicadors i dels 
informes anuals de seguiment.  

 

6.04.3. Comissió d'enllaç amb el Parlament 

El Govern proposa als grups parlamentaris la creació d'un comitè d'enllaç amb el 
Parlament de Catalunya, a través de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost, per 
tal d'informar periòdicament sobre el desenvolupament de l'acord estratègic.  
 

6.05. Treballs en curs 

 
Amb la col·laboració de l'Ivàlua (Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques), 
actualment s'està treballant en el desenvolupament d'una metodologia de treball per al 
seguiment i l'avaluació de les actuacions de l'ECAT 2020. 
 
Un sistema d'indicadors permetrà fer el seguiment de les actuacions de l'ECAT 2020 i 
de l'acord estratègic i avaluar-ne l'impacte en la competitivitat i l'ocupació. 
 
A través de diverses reunions entre el Departament d’Economia i Coneixement i 
l’Idescat, s’ha decidit vincular l’ECAT 2020 amb els indicadors estratègics de l’Europa 
2020. 
 
D'acord amb aquest enfocament, es preveu que el juliol del 2013 es publiqui el primer 
informe anual d'estratègia econòmica i de seguiment de l'ECAT 2020. 
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7.  Desenvolupament dels indicadors de l’estratègia 
Europa 2020 
 
 

7.01.  Introducció 

 
Basant-nos en el conjunt d'indicadors que elabora Eurostat, es pretén elaborar el mateix 
per a Catalunya per fer-ne la comparativa amb Espanya, la zona euro i la Unió Europea. 

Tal i com ja es va determinar per als indicadors del SIEC, els indicadors estratègics 
Europa 2020 han de complir tres requisits: 

 Comparabilitat territorial 
 Reconeixement internacional 
 Actualització contínua 

Alhora de decidir com organitzar aquests indicadors en capítols, cal tenir en compte que 
es mostren en dos índex diferents.   
Formen part del Sistema d’indicadors de l’estadística comunitària (SIEC), i per tant 
s’han inclòs en els capítols:    
 

 Situació econòmica general 
 Ocupació, innovació i recerca 
 Reforma econòmica 
 Cohesió social 
 Medi ambient 
 Demografia 

 
A més a més,  aquests nous indicadors, donada la seva importància  a nivell europeu, la 
situació econòmica que vivim i el factor novetat, es mostren com un producte web 
separat amb els temes:   
 

 Ocupació 
 Recerca i desenvolupament 
 Canvi climàtic i energia 
 Educació 
 Pobresa i exclusió social 
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7.02.  Viabilitat del projecte 

 
Per poder dur a terme aquest projecte s’ha analitzat la seva viabilitat des de tres àmbits: 
temàtic, informàtic i de recursos. 
 

7.02.1. Viabilitat temàtica 

En aquest punt analitzem la viabilitat de presentar-los com un producte web diferent del 
SIEC. Es constata que donada la situació econòmica i política que vivim, els indicadors 
de pobresa i exclusió social tenen molt de pes.  
 
Total indicadors:   11 
 
Viabilitat de productors: 82% Idescat 

18% Departaments de la Generalitat de Catalunya 
 
Viabilitat per àrees:   9% Ocupació  

9% Recerca i desenvolupament  
28% Canvi climàtic i energia  
18% Educació  
36% Pobresa i exclusió social.  

 
Viabilitat de disponibilitat:  100% Disponibles 
Viabilitat comparativa:  100% Comparabilitat alta 
 

7.02.2. Viabilitat informàtica 

La base de dades actual de l’Idescat està en procés de canvis i per aquest motiu, el més 
senzill i menys costós per emmagatzemar la informació dels indicadors estratègics 
Europa 2020 ha estat adaptar la base de dades ja existent per als indicadors estructurals, 
conjunturals i els del SIEC. 
 
La informació ha mantingut el format dels indicadors del SIEC, i per tant s’ha ampliat a 
trilingüe (català, castellà i anglès). 
 
 

7.02.3. Viabilitat de recursos: manteniment 

Per tal de dur un control de l’actualització dels indicadors de Catalunya, quan es va 
crear el SIEC es va posar en marxa un procés d’actualització segons calendari en el que 
s’inclourà el conjunt d’indicadors estratègics Europa 2020. 
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7.03.  Disseny del projecte 

7.03.1. Nivell temàtic 

El següent índex és provisional i encara no és visible al públic, per això els indicadors 
porten l’etiqueta “tapada”. D’altra banda, s’ha decidit no duplicar els indicadors que 
Eurostat ha seleccionat com a estratègics 2020 i que ja figuren en la selecció dels 
indicadors del SIEC.  
 
En aquest enllaç es pot comprovar com des de l’Idescat 
(http://www.idescat.cat/economia/inec?st=2 , Figura 1) s’ha volgut mantenir el nivell 
temàtic que proposa Eurostat  
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/data/tables, 
Figura 2). 
 
 

 
 

(Figura 1) 
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(Figura 2) 
 

 

7.03.2.  Desagregació territorial 

 
Inicialment, el projecte d’indicadors europeus contempla la comparació de Catalunya 
amb Espanya i el conjunt de la Unió Europea. Si bé els indicadors estructurals també 
presenten la zona euro, sembla que pels 2020 no es donen dades en aquest àmbit. Per 
tant, ens hem plantejat la possibilitat de no ensenyar-lo en el cas dels indicadors 2020 i 
no posar “:”.  
La decisió d’incloure regions NUTS 2 al projecte d’indicadors europeus depèn, 
principalment de la disponibilitat d’aquests indicadors en aquest nivell territorial. 
La classificació NUTS (Nomenclatura d'Unitats Territorials Estadístiques) és un sistema 
jeràrquic per dividir el territori econòmic de la UE per tal de fer una recopilació, 
elaboració i harmonització de les estadístiques regionals, així com fer anàlisis 
socioeconòmics de les regions. Ho segmenten en els següents nivells: 
 

- NUTS 1: Principals regions socioeconòmiques (p.e. les dades d’Espanya)  
- NUTS 2: regions bàsiques per a l'aplicació de les polítiques regionals (p.e les 

dades de Catalunya) 
- NUTS 3: regions petites per diagnòstics específics 

 
A més a més, en cas d’estar disponibles, s’ha de tenir en compte altres aspectes com la 
puntualitat (els indicadors d’Eurostat desglossats a nivell de NUTS 2 solen trigar molt 
en actualitzar-se) i la comparabilitat (hi ha indicadors que a nivell regional poden tenir 
altres mètodes de càlcul). 
 
Tampoc sembla fàcil saber quines regions d’Europa s’escollirien. Caldria esbrinar si té 
vigència el conjunt format per les regions dels “quatre motors d’Europa”, per exemple. 
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D’altra banda, en cas de decidir incorporar regions NUTS 2 s’ha de tenir en compte que 
s’introdueix un element de complicació afegit a l’hora de mantenir l’actualització de tot 
el sistema d’indicadors, ja que les dades que ofereix Eurostat per NUTS estan en un 
altre apartat de la base de dades. 
 
L’estudi sobre la disponibilitat d’aquests indicadors en regions NUTS 2 el podríem 
dividir els següents apartats: 

 
1. Accés 

Entrar a la pagina web de l’Eurostat, concretament a la base de dades de 
NUTS2. Els indicadors d’aquesta base de dades poden tenir la sèrie de 
Catalunya, Espanya i la Unió Europa en una taula.  
 

2. Recerca dels indicadors a la base de dades 
Trobar si estan publicats els 11 indicadors de l’Europa 2020, els 59 indicadors 
del SIEC i els 40 indicadors del Xifres de Catalunya. 
 

3. Descartar aquells que no estan actualitzats a l’últim any 
Pels que sí estan publicats, seleccionar els que el darrer any publicat coincideix 
amb l’últim any que disposa l’Idescat.  
 

4. Comparar la metodologia 
Pels que estan actualitzats al mateix any, comprovar que la seva metodologia 
sigui la mateixa als indicadors del 2020, SIEC i Xifres. Donada la dificultat de 
comparar la metodologia, hem seleccionat aquells en els que les dades de les 
sèries són pràcticament iguals a les dels indicadors no obtinguts per NUTS2. 

 
Després de fer una anàlisi acurada dels indicadors que ofereix Eurostat a nivell de 
NUTS 2, és a dir, al nivell territorial equivalent a les comunitats autònomes, a la Taula 1 
es presenten els següents resultats obtinguts: 
 

 
(Taula 1) 

 
 
És a dir, el nombre d‘indicadors que reuneixen els requisits mínims per entrar a formar 
part del projecte d’indicadors que ens ocupa (disponibilitat a nivell NUTS 2, el mateix 
any que la UE i amb la mateixa metodologia) són un 45,5%. Per tant, no es descarta que 
en un futur es decideixi desagregar a nivell de NUTS 2 per un petit conjunt 
d’indicadors, com l’Europa 2020. 
 
El format de visualització de les taules dels indicadors de l’Europa 2020 és el mateix 
que els dels indicadors estructurals, ja que com s’ha volgut crear un únic sistema 
d’indicadors, calia mantenir l’homogeneïtat en la tabulació. 
 

Indicador Núm. 
Indicadors NUTS2 

NUTS2 
mateix 
any 

Mateixa  
Metod. 

NUTS2 
% 

NUTS2 
mateix 
any % 

Mateixa 
Metod.  
% 

2020 11 6 6 5 54,5 54,5 45,5 
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A la Figura 3 podem veure com ha quedat l’indicador “Població en risc a la pobresa o a 
l’exclusió social”. 
 
 

 
(Figura 3) 

 
 

7.03.3. Fonts estadístiques 

Les dades de Catalunya les hem obtingut del Sistema Estadístic de Catalunya (SEC), 
concretament de l’Idescat i de departaments de la Generalitat. 
 
La principal font estadística espanyola i europea és l'Eurostat.  
 
Tot i que podem accedir a algunes dades des de diverses fonts, com és el cas de la dada 
d’Espanya, és important conèixer la font original de la dada, per a la seva correcta i més 
ràpida obtenció, així com l’exactitud de la informació que ens aporta. 

 
7.03.4. Cobertura temporal 

Per a poder veure l’evolució de l’indicador al llarg del temps, les sèries anuals es 
mostren des de l’any 2000 i s’actualitzen quan es disposa de la dada de Catalunya.  

 
7.03.5. Definició de taules estadístiques 

Des de l’Àrea de Serveis de Difusió s’ha intentat sintetitzar al màxim la informació de 
cada indicador intentant mantenir el format de les taules dels indicadors del SIEC.  
 
La informació disponible en cada una de les taules és la següent: 
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 Nom de l’indicador 
 Resultats 
 Sèrie en format html i en Excel.  
 Metodologia 
 Unitats 
 Font 
 Nota: objectiu 2020 de Catalunya, Espanya, Europa si n’hi ha 
 Data de la darrera publicació 
 Més informació (enllaços a taules d’Eurostat) 

 

7.03.6. Comparabilitat metodològica 

Les estadístiques són consistents internament al llarg del temps i comparables entre 
regions i països. És possible combinar i utilitzar conjuntament dades relacionades 
procedents de fonts diferents. 
 
Els productors de la dada de Catalunya han seguit la metodologia que utilitza Eurostat: 
Les estadístiques s’han recopilat sobre la base de normes comunes respecte a l'abast, les 
definicions, les unitats i les classificacions en les diferents enquestes i fonts. 
 
La comparabilitat transnacional de les dades dins del Sistema estadístic europeu es 
garanteix mitjançant intercanvis periòdics entre l'esmentat Sistema i altres sistemes 
estadístics.  

 
7.04. Circuit de treball  

7.04.1. Sistema estadístic de Catalunya 

Quan el productor és l’Idescat, s’ha realitzat una reunió de treball per:  
 
 explicar el projecte d’Europa 2020 que estem duent a terme des de l’Àrea de 

Serveis de Difusió,  
 analitzar la viabilitat dels indicadors per a Catalunya segons la metodologia 

europea: explicar la metodologia que han d’utilitzar per produir les dades de 
Catalunya per tal de que siguin comparables amb les d’Europa/ Espanya i la 
zona euro, 

 els vàrem proporcionar les fitxes amb la informació de cada indicador per tal de 
que afegissin la sèrie de Catalunya,   

 parlar també les unitats en les que ens podien proporcionar les dades, ja que en 
alguns casos Eurostat publica els indicadors en diferents unitats, 

 discutir sobre el calendari de disponibilitat de les dades  
 i sobre quan es preveu publicar el producte web de l’Europa 2020.  

 
Als productors externs se’ls ha enviat correus per sol·licitar les dades de Catalunya dels 
indicadors 2020. Aquests productors són: la Oficina Catalana del canvi climàtic i 
l’Institut Català d’Energia, pels temes de medi ambient i d’energia, respectivament.  
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7.04.2. Eurostat 

Quan el productor és Eurostat obtenim la sèrie descarregant-la directament de la pàgina 
oficial d’Eurostat, concretament de la base de dades dels indicadors que formen part de 
l’estratègia Europa 2020. 

 

7.05. Difusió i actualització 
 

La importància dels indicadors 2020 requereix un tractament diferencial que permeti 
alhora una visualització diferent i una mica més destacada. Concebut com un producte 
nou, l’equip web ha estat treballant en algun prototip que encara estan en una fase molt 
incipient. 
 
A la Figura 4 es pot veure la maqueta que s’ha muntat basada en textos i valors reals per 
poder determinar quines disposicions generals són factibles (quant espai consumeixen 
tots els indicadors, quant espai cal per mostrar el text de l’indicador sense partir-lo, 
etc.). 

 

 
(Figura 4) 

 
 
S’ha de buscar l’equilibri entre l’usabilitat i el disseny, millor dit, un equilibri on tant la 
informació que volem transmetre sigui prou comprensible com alhora prou atractiva. La 
Figura 5 mostra una prova de visualització dels indicadors en que l’objectiu era tenir 
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una variable amb rang fix (0-100) per tal que es pugui comparar entre diversos 
indicadors 2020.  
 
 
 

 
 

(Figura 5) 
 

 
Ens trobem en un procés on cada cop més pren rellevància la necessitat de transformar i 
sintetitzar la informació estadística en gràfics atraients per l’usuari final. Cal però, 
sintetitzar la informació útil de forma comprensiva i fer molt atractiva la informació per 
tal de captar l’atenció. 
 
La Figura 6 mostra com quedaria la pàgina de presentació dels conjunt Europa 2020 
amb el resum dels indicadors si incorporem aquests gràfics, a dia 17 d’abril: 
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(Figura 6) 

 
Segurament el que convindria determinar en aquesta fase és la informació que es 
considera més important per aparèixer en aquesta primera taula-resum d’entrada als 
diferents indicadors.  
 
Per exemple, en la taula amb gràfic de la Figura 6 s’ha sacrificat la desagregació per 
sexe perquè tan sols afecta 2 indicadors (la Taxa d’ocupació de 20 a 64 anys i la 
població de 30 a 34 anys amb nivell educatiu terciari) en favor de tenir més espai per al 
gràfic (i per tant prioritzant la mesura de l’acompliment dels objectius). No importa tant 
el tipus de gràfic com el fet de reservar l’espai per a un gràfic (que condiciona l’espai 
disponible i disposició de la resta d’informació). 
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7.06. Anàlisi de l’Europa 2020 

 
Per a cada indicador de l’Europa 2020 s’ha creat una taula que sintetitza la informació 
necessària per crear el conjunt d’indicadors a 16 d’abril de 2013. 
 
 

Productor 
Departament de la Generalitat de Catalunya o Àrea de 
l’Idescat que ha produït les dades de Catalunya seguint la 
metodologia d’Eurostat. 

Obtenció de les dades Si hi ha o no un tractament específic per a calcular 
l’indicador. 

Període de la sèrie Temporalitat de la sèrie temporal per a Catalunya.  

Harmonització Grau de comparabilitat amb l’indicador espanyol i 
europeu. 

Ruptures de sèrie Existència o no de ruptures a les sèries de Catalunya, 
d’Espanya o d’Europa. 

Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie 
temporal. 

Argumentació “No” Motiu pel qual es decideix no incloure un indicador 

Incidències Problemes/comentaris sobre l’indicador  

Existeix al SIEC? Enllaç a l’indicador del SIEC que coincideix amb el del 
2020. 

 

Es van proporcionar aquests quadres als productors corresponents de la dada de 
Catalunya, per tal que tinguessin informació de la metodologia que havien de seguir per 
obtenir la sèrie, ja que en tot moment s’ha de garantir la comparabilitat transnacional de 
les dades.  

 



 Indicadors Estratègics de l’Europa 2020  
 

  
MEIO. Laura Gil Villalonga 

 

38 

7.06.1. Descripció indicador a indicador 
 

1. Ocupació  

 

1.01. Taxa d'ocupació per sexe, grup d'edat 20 a 64 anys 

 
La taxa d'ocupació es calcula dividint el nombre de persones ocupades de 20 a 64 anys 
entre la població total del mateix grup d'edat. 
Les persones ocupades són totes les persones de 20 anys i més que tenien qualsevol 
ocupació a canvi d'un sou, salari, benefici empresarial o guany familiar durant la 
setmana de referència. 

L'indicador es basa en l'Enquesta de la força de treball de la UE. L'enquesta cobreix tota 
la població que viu en habitatges privats i exclou aquells que viuen en habitatges 
col·lectius com pensions, residències i hospitals. La població ocupada la conformen les 
persones que durant la setmana de referència van treballar per un sou, salari, benefici 
empresarial o guany familiar, en metàl·lic o en espècies, durant almenys una hora, o no 
estaven treballant però tenien feines de les quals estaven temporalment absents. 

En el cas de Catalunya i Espanya les dades provenen de l'Enquesta de població activa 
de l'INE. 

 

Productor Àrea de Producció d'Estadístiques Socials (Idescat). 
Obtenció de les 
dades No hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 

Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2012. 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie Hi ha hagut ruptura a Espanya al 2005. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu Objectiu UE-27: 75%; objectiu Espanya: 74% 

Existeix al SIEC? Sí, idèntic a l’indicador Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys. Per 
sexe 

 

 

2. Recerca i desenvolupament 

 

2.01. Despesa interior bruta en R+D com a percentatge del PIB 

 
"La recerca i el desenvolupament experimental (R+D) comprenen el treball creatiu 
emprès des d'una base sistemàtica per augmentar les existències de coneixement, 
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incloent-hi coneixement de l'home, cultural i social i l'ús de les existències de 
coneixement per idear noves aplicacions" (Manual de Frascati, 2002). 
L'R+D és una activitat on hi ha transferències de recursos entre unitats, organitzacions i 
sectors. És important localitzar el flux de fons d'R+D. 

La despesa interior bruta en R+D es mostra en % respecte al PIB. 
 

Productor Àrea de Producció d’estadístiques econòmiques (Idescat). 
Obtenció de les 
dades No hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 

Període de la sèrie Disponible des del 2002 fins al 2010. 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu Objectiu UE-27: 3%; objectiu Espanya 3% 

Existeix al SIEC? Idèntic a l’indicador Despesa interior bruta en R+D respecte 
al PIB 

 

 

3. Canvi climàtic i energia 

 

3.01. Emissions de gasos d’efecte hivernacle 

 
Aquest indicador mostra les tendències de les emissions totals de gasos amb efecte 
hivernacle del Protocol de Kyoto causades per l'acció de l'home. 
El Protocol de Kyoto de gasos amb efecte hivernacle inclou: diòxid de carboni (CO2), 
metà (CH4), òxid nitrós (N2O), i els anomenats gasos fluorats (hidrofluorocarburs, 
perfluorocarburs, i l’hexafluorur de sofre (SF6)). Aquests gasos s’agreguen a una única 
unitat utilitzant factors de potencial d’escalfament global (GWP) específics de gas.  

Les emissions de gasos amb efecte hivernacle agregades s'expressen en unitats 
equivalents de CO2. 

La UE es proposa aconseguir l'any 2020 al menys una reducció del 20% d'aquestes 
emissions de gasos amb efecte hivernacle en relació amb el 1990. 

Aquest objectiu implica: 

 una reducció del 21% en les emissions dels sectors coberts pel RCCDE 
(règim de comerç d’emissions), tot comparant l’any 2005 amb el 2020;  
 

 una reducció del 10% en les emissions dels sectors no coberts pel RCCDE. 
Per tal d’assolir aquest objectiu del 10% del total, cada estat membre ha 
hagut d’acceptar uns límits en l’emissió de gasos amb efecte hivernacle 
específics de cada país per a l’any 2020 respecte al 2005 (Decisió del 
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Consell 2009/406/EC). 
 

Productor Departament de Territori i Sostenibilitat. Oficina Catalana 
del Canvi Climàtic 

Obtenció de les 
dades No hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 

Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2010. 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu Objectiu UE-27: 80. 
Existeix al SIEC?  

 

 

3.02. Percentatge d’energia renovable sobre el consum final brut d’energia. 

 
Aquest indicador es calcula basant-se en les estadístiques incloses en el Reglament 
d'Estadístiques d'Energia. Es podria considerar una estimació de l'indicador descrit a la 
Directiva 2009/28/EC, ja que el sistema estadístic per a tecnologies d'energia renovable 
no està encara totalment desenvolupat per complir els requisits d'aquesta Directiva. Tot 
i això, fins ara la contribució d'aquestes tecnologies és gairebé marginal.  
Es pot trobar més informació sobre la metodologia de càlcul de l'energia renovable i les 
estadístiques d'energia anuals d'Eurostat a la Directiva d'Energia Renovable 
2009/28/EC, el Reglament d'Estadístiques d'Energia 1099/2008 i a DG ENERGY 
plataforma transparent. 

 

Productor ICAEN: Institut Català d'Energia  
Obtenció de les 
dades Hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 

Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2009. 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 

Objectiu Objectiu UE-27: 20%. Objectiu Espanya: 20%. Objectiu 
Catalunya: 20,1% 

Existeix al SIEC?  
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3.03. Consum d’energia primària 

 
Per consum d'energia primària s’entén el consum energètic sense incloure el consum 
associat als usos energètics (és a dir, als vectors energètics que es destinen a la 
producció de béns no energètics, com per exemple l'ús de derivats del petroli per a la 
fabricació de plàstics o el gas natural emprat en l'elaboració de productes químics).  
 
L'assoliment de l'objectiu de consum d'energia primària indicat per a l'any 2020 per a 
cada regió permet complir l'objectiu en matèria d'estalvi energètic. Aquest objectiu fa 
referència a una reducció del 20% del consum d'energia primària l'any 2020 (sense 
incloure el consum no energètic) respecte el consum d'energia primària a l’any 2020 si 
no s’apliquessin polítiques d'estalvi i eficiència energètica des de l'any 2007. 
 
 

Productor ICAEN: Institut Català d'Energia  
Obtenció de les 
dades Hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 

Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2009. 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu UE-27: 1474000  
Existeix al SIEC?  

 
 
 
4. Educació 

 

4.01. Abandonament prematur dels estudis. Per sexe 
 
L'indicador mostra el percentatge de la població d'entre 18 i 24 anys que ha assolit com 
a màxim la primera etapa de l'educació secundària respecte al total de població del 
mateix grup d'edat. 
 
L'expressió abandonament prematur dels estudis es refereix a les persones d'entre 18 i 
24 anys que compleixen les següents condicions: el nivell més alt d'educació o formació 
que han assolit correspon al codis 0, 1, 2 o 3c inicial (preprimària, primària i primera 
etapa de l'educació secundària) de la classificació CINE-97 (ISCED) i, en segon lloc, 
han declarat que no han rebut cap educació o formació en les quatre setmanes 
precedents a l'entrevista. 
 
Tant el numerador com el denominador provenen de l'Enquesta de la força de treball de 
la UE (LFS).  
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En el cas de Catalunya i Espanya les dades provenen de l'Enquesta de població activa 
de l'INE. 
 

 
Productor Idescat (a partir de dades de l'INE) 
Obtenció de les 
dades No hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 

Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2012. 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie Hi ha ruptura a Espanya al 2005 i a la Unió Europea al 2003. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu Objectiu UE-27: 10%; objectiu Espanya: 15% 

Existeix al SIEC? Idèntic a l’indicador Abandonament prematur dels estudis. 
Per sexe 

 
 
 
4.02. Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe. 

 
Percentatge de població de 30 a 34 anys que ha assolit el nivell educatiu corresponent 
als estudis universitaris o estudis equivalents als nivells 5-6, segons la classificació 
CINE-97 (ISCED) (Classificació Internacional i Estàndard de l’Educació).  
 
El nivell educatiu terciari es desglossa en els codis 5 i 6 de la CINE-97 (ISCED):  

 Codi 5. Primer cicle de l’ensenyament terciari  
 Codi 6. Segon cicle de l’ensenyament terciari  

 
En el cas de Catalunya i Espanya les dades provenen de l’Enquesta de població activa 
de l’INE.   
  
Aquest indicador mesura l’objectiu estratègic de l’Europa 2020, que proposa arribar 
almenys fins al 40% la quantitat de persones de 30 a 34 anys que hagin completat 
estudis de nivell terciari o equivalents l’any 2020 per al conjunt de la UE. 

 

Productor Idescat (a partir de dades de l'INE) 
Obtenció de les 
dades No hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 

Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2012. 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu Objectiu UE-27: 40%. Objectiu Espanya: 44% 
Existeix al SIEC? - 
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5. Pobresa i exclusió social 

 

5.01 Població en risc a la pobresa o a l’exclusió social  

Població que es troba o bé en situació de risc a la pobresa, o bé en situació de privació 
material severa, o bé que viu en llars amb baixa intensitat de treball. Aquest indicador 
correspon a la suma de les persones que es troben en alguna d’aquestes situacions. Les 
persones només es compten una vegada, encara que es trobin en més d’una situació.  

L’indicador de la població en risc a la pobresa o a l’exclusió social inclou tres 
subindicadors: 

 Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa. 
 Població en risc a la pobresa després de transferències socials. 
 Població amb privació material severa. 

L’estratègia Europa 2020 promou la inclusió social, en particular mitjançant la reducció 
de la pobresa, amb l’objectiu de disminuir almenys en 20 milions les persones en risc a 
la pobresa o a l’exclusió social dins de la Unió Europea.  

 

Productor Àrea de Producció d'Estadístiques Socials (Idescat). 
Obtenció de les 
dades Hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 

Període de la sèrie Disponible des del 2006 al 2011 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 

 

5.02 Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa 
 

La intensitat de treball de la llar es calcula dividint la suma total de mesos treballats pels 
membres en edat de treballar de la llar, per la suma total dels mesos en què aquests 
membres poden treballar durant l’any anterior a l’enquesta. Les persones en edat de 
treballar són definides com els individus de 18 a 59 anys; s’exclou la població de 18 a 
24 anys que són estudiants. La intensitat de treball es mesura en valors que van del 0 a 
l’1.  
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La població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa inclou aquelles 
persones de 0 a 59 anys que viuen en llars on els adults (de 18 a 59 anys) han treballat 
menys del 20% del seu potencial de treball durant el darrer any. 
 
 

Productor Àrea de Producció d'Estadístiques Socials (Idescat). 
Obtenció de les 
dades No hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 

Període de la sèrie Disponible des del 2006 al 2011 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 

 
 
 
5.03. Població en risc a la pobresa després de transferències socials 

 
La població en risc a la pobresa després de transferències socials inclou aquelles 
persones la renda disponible de les quals es troba sota el llindar de risc a la pobresa. 
Aquest llindar es fixa com el 60% de la mediana nacional dels ingressos disponibles 
anuals equivalents (després de transferències socials). 
 
En el cas de Catalunya, el llindar es fixa com el 60% de la mediana dels ingressos 
disponibles anuals equivalents de la població catalana (després de transferències 
socials). 
 
 

Productor Àrea de Producció d'Estadístiques Socials (Idescat). 
Obtenció de les 
dades Hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 

Període de la sèrie Disponible des del 2004 al 2011 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 
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5.04. Població amb privació material severa  

 
La població amb privació material severa inclou aquelles persones que tenen unes 
condicions de vida restringides per la manca de recursos i que no es poden permetre 
com a mínim 4 dels 9 ítems següents:  

 Pagar les factures de lloguer, hipoteca o serveis públics  
 Mantenir la llar adequadament calenta  
 Assumir despeses inesperades  
 Menjar carn o les proteïnes de forma regular  
 Anar de vacances  
 Disposar de cotxe  
 Disposar de rentadora  
 Disposar d’aparell de televisió en color  
 Disposar de telèfon  

 

Productor Àrea de Producció d'Estadístiques Socials (Idescat). 
Obtenció de les 
dades No hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 

Període de la sèrie Disponible des del 2006 al 2011 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 

 

7.06.2. Síntesi de l’estat de situació del conjunt d’indicadors 

L’elaboració del bloc d’indicadors estratègics Europa 2020 es va organitzar internament 
en quatre fases, de les quals se’n mostra el resultat a data 17 d’abril de 2013:  
 
Fase 1: Estudi i confecció de la documentació necessària.      100% completat 
Fase 2: Sol·licitud de les dades de Catalunya als productors.    100% completat 
Fase 3: Càrrega dels indicadors a la base de dades (versió privada). 100% completat 
Fase 4: Disseny de la visualització final del producte.      80% completat 
 
És a dir, la meva feina respecte aquests indicadors està completada al 100%, i 
actualment l’Àrea de Serveis de Difusió està treballant conjuntament amb el servei web 
de l’Idescat la part de disseny de la web.  
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7.06.3. Evolució dels indicadors en el període 2000-2012 

 

1. Població ocupada de 20 a 64 anys 

 
          (Figura 7) 

       (Figura 8)       (Figura 9) 

 
 
Font: Idescat (a partir de dades de l’INE) i Eurostat. 
Àmbits geogràfics: Unió Europea (27 països) 
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2.01. Despesa interior bruta en R+D 

 
       (Figura 10) 

 
Font: Idescat i Eurostat. 
Àmbits geogràfics: Unió Europea (27 països) 
 

 

3.01. Emissions de gasos amb efecte hivernacle. 

 
        (Figura 11) 

 
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat (Oficina Catalana del Canvi Climàtic) i Eurostat. 
Àmbits geogràfics: Unió Europea (27 països) 
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3.02. Consum d’energia renovable 

 
       (Figura 12) 

    
 
Font: Institut Català d’Energia (ICAEN) i Eurostat. 
Àmbits geogràfics: Unió Europea (27 països) 
 
 
3.03. Consum d’energia primària. 

 
         (Figura 13) 

 
 
Font: Institut Català d’Energia (ICAEN) i Eurostat. 
Àmbits geogràfics: Unió Europea (27 països) 
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4.01 Abandonament prematur dels estudis. Per sexe 

 
       (Figura 14) 

 

       (Figura 15)              (Figura 16) 
 

 
Font: Idescat i Eurostat. 
Àmbit geogràfic: Unió Europea (27 països) 
 

 



 Indicadors Estratègics de l’Europa 2020  
 

  
MEIO. Laura Gil Villalonga 

 

50 

4.02 Població de 30 a 34 anys amb nivell educatiu terciari 

 
      (Figura 17) 

 
 
       (Figura 18)                      (Figura 19) 
 
 
 
Font: Idescat (a partir de dades de l’INE) i Eurostat. 
Àmbit geogràfic: Unió Europea (27 països) 
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5.01. Població en risc a la pobresa o l’exclusió social. 

 
       (Figura 20) 

 
Font: Idescat i Eurostat. 
Àmbit geogràfic: Unió Europea (27 països) 

 

 

5.02. Població que viu en llars amb molt poca intensitat d’ocupació. 

 
    (Figura 21) 

 
Font: Idescat i Eurostat. 
Àmbit geogràfic: Unió Europea (27 països) 
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5.03. Població en risc a la pobresa després de transferències socials. 

 
      (Figura 22) 

 
Font: Idescat (a partir de dades de l’INE) i Eurostat. 
Àmbit geogràfic: Unió Europea (27 països) 
 

5.04. Població amb severes carències materials 

 
      (Figura 23) 

 
Font: Idescat i Eurostat. 
Àmbit geogràfic: Unió Europea (27 països) 
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8. Xifres de Catalunya 

 
8.01.  Introducció 

 
L’Idescat elabora des de l’any 1989 el quadríptic Xifres de Catalunya que recull les 
dades bàsiques de Catalunya en població, medi ambient, treball, condicions de vida, 
economia, agricultura, industria i R+D, energia, transports, turisme, societat de la 
informació, educació i sanitat comparades amb Espanya i la Unió Europea.  
 
S’ha aprofitat el procés d’integració dels indicadors 2020 en el SIEC per incorporar els 
indicadors del Xifres de Catalunya, que originàriament s’editen en paper, al sistema 
d’indicadors europeus de l’Idescat, amb l’objectiu de donar-li l’entitat de producte web. 
 
A diferència del Sistema d'Indicadors de l'Estadística Comunitària (SIEC), l’objectiu de 
“Catalunya en Xifres” és presentar una fotografia objectiva de Catalunya a l’estranger 
(polítics, empreses, turistes...etc.), sense la vesant política.  
 
Només s’han creat aquells indicadors que no es troben ja al sistema: el Xifres de 
Catalunya té 71 indicadors dels quals 26 estan en el SIEC. 
 

8.02.  Viabilitat del projecte 

 
Un cop estudiats aquests 45 indicadors nous, vàrem veure que molts indicadors estaven 
desagregats per sexe, sectors i/o unitats. Si volíem que formessin part del SIEC s’havien 
d’adaptar al seu format de taula estadística i per tant, el que en el Xifres representaven 3 
indicadors (Total, homes i dones) en el SIEC es traduïa en un únic indicador expressat 
per sexes. D’aquesta manera, la llista d’indicadors a introduir en sistema d’indicadors es 
redueix a 32.  
 
Per poder dur a terme aquest projecte s’ha analitzat la seva viabilitat des de tres àmbits: 
la temàtica, informàtica i els recursos. 

 
8.02.1. Viabilitat temàtica 

En aquest apartat ens fixem només en els indicadors que emmarca el Xifres i l’efecte 
que tenen pel que fa a la viabilitat temàtica un cop integrats al SIEC s’estudia en el 
següent capítol d’aquest projecte.  
 
Total indicadors:   32  
 
Viabilitat de productors: 84,4% Idescat 
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15,6% Departaments de la Generalitat de Catalunya 
 
Viabilitat per àrees:   38% Situació Econòmica general    
    12,5% Ocupació 

12,5% Recerca i desenvolupament  
16% Cohesió social  
12% Medi ambient  
9% Demografia  

 
Viabilitat de disponibilitat:  93% Disponibles 
 
Viabilitat comparativa:  100% Comparabilitat alta 

 
8.02.2. Viabilitat informàtica 

Com que aquests indicadors formaran part del SIEC i no se’ls donarà un tracte especial 
(a diferència dels de l’Europa 2020), la informació d’aquests nous indicadors s’ha 
emmagatzemat a la base de dades ja existent del SIEC.  
 
La informació ha mantingut el format dels indicadors del SIEC, i per tant s’ha ampliat a 
trilingüe (català, castellà i anglès). 

 
8.02.3. Viabilitat de recursos: manteniment 

Aquest conjunt de 32 indicadors s’inclourà en el calendari d’actualitzacions de l’Àrea 
de Serveis de Difusió, juntament amb els del SIEC, els estructurals i els indicadors de 
l’Europa 2020. 
 
 

8.03.  Disseny del projecte 

8.03.1. Nivell temàtic 

A la Figura 24 trobem l’índex provisional i que encara no és visible al públic. La 
incorporació d’aquests indicadors “adaptats” ha suposat un gran augment del nombre  
total d’indicadors europeus. 
 
Des de l’Àrea de Serveis de Difusió de l’Idescat s’està plantejant la reorganització dels 
indicadors en un nou índex que permeti una distribució dels indicadors més equilibrada 
que l’actual. A més, s’ha decidit situar la informació del darrer any disponible a 
continuació del títol de l’indicador i no a sota per reduir l’espai ocupat a la meitat.  
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(Figura 24) 
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8.03.2. Desagregació territorial 

El Xifres de Catalunya tal i com s’ha publicat fins ara en forma de quadríptic compara 
només Catalunya, Espanya i la UE, tot i que seria factible, també disposar de les dades 
de la zona euro per algunes d’aquestes dades bàsiques. Per aquest motiu, i per tal de 
maximitzar la comparabilitat a nivell geogràfic, s’oferiran les dades dels quatre àmbits.  
 
La decisió d’incloure regions NUTS 2 al projecte d’indicadors europeus depèn, 
principalment de la disponibilitat d’aquests indicadors amb aquest nivell territorial. 
Després de fer una anàlisi acurada dels indicadors que ofereix Eurostat a nivell de 
NUTS 2, és a dir, al nivell territorial equivalent a les comunitats autònomes, a la taula 2 
presentem els resultats obtinguts: 
 
 

 
(Taula 2) 

 
És a dir, només un 25% dels indicadors del Xifres podríem obtenir-los de la base de 
dades de NUTS 2 amb la mateixa metodologia i actualitzats al mateix any que la dada 
que disposem de Catalunya actualment. 
 
En la figura 25 es mostra un exemple de fitxa: 
 
 

 
(Figura 25) 

  
 

Indicador Núm. 
Indicadors NUTS2 

NUTS2 
mateix 

any 

Mateixa  
Metod. 

NUTS2 
% 

NUTS2 
mateix 
any % 

Mateixa 
Metod.  

% 
XIFRES 32 24 16 10 60,0 40,0 25,0 
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8.03.3. Fonts estadístiques 

Les fonts estadístiques les podríem agrupar en dos grups: 
 

 El Sistema Estadístic de Catalunya (SIEC) 
És d’on obtenim majoritàriament la dada de Catalunya. La font estadística pot ser 
interna de l’Idescat o externa. 
 
 Eurostat  
Es tracta de la font estadística principal de les dades d’Espanya, de la Unió Europea 
(27) i de la zona Euro. En alguns casos hem obtingut la dada de Catalunya de la 
base de dades de NUTS2 d’Eurostat.  

 

8.03.4. Cobertura temporal 

Per a poder veure l’evolució de l’indicador al llarg del temps, les sèries anuals es 
mostren des de l’any 2000 i s’actualitzen quan es disposa de la dada de Catalunya.  

 
8.03.5. Definició de taules estadístiques 

Des de l’Àrea de Serveis de Difusió s’ha intentat sintetitzar al màxim la informació de 
cada indicador intentant mantenir el format de les taules dels indicadors del SIEC.  
 
La informació disponible en cada una de les taules és la següent: 
 

 Nom de l’indicador 
 Darrer any disponible 
 Resultats 
 Sèrie en format html i en Excel.  
 Metodologia 
 Unitats 
 Font 
 Data de la darrera publicació 
 Més informació 

 
8.03.6. Comparabilitat metodològica 

Les estadístiques són consistents internament al llarg del temps i comparables entre 
regions i països. És possible combinar i utilitzar conjuntament dades relacionades 
procedents de fonts diferents. 
 
Els productors de la dada de Catalunya han seguit la metodologia que utilitza Eurostat. 
Les estadístiques s’han recopilat sobre la base de normes comunes respecte a l’abast, les 
definicions, les unitats i les classificacions en les diferents enquestes i fonts. 
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La comparabilitat transnacional de les dades dins del Sistema estadístic europeu es 
garanteix mitjançant intercanvis periòdics entre l’esmentat Sistema i altres sistemes 
estadístics.  
 

8.04. Circuit de treball  

8.04.1. Sistema estadístic de Catalunya 

Al tractar-se de dades bàsiques, en gran mesura les hem pogut obtenir directament de 
l’Anuari d’Estadística de Catalunya (AEC), en alguns casos del Sistema d’Indicadors de 
l’Estadística Comunitària o d’Indicadors d’Estructura.  
 
Als productors externs se’ls ha enviat correus per sol·licitar la dada de Catalunya, com 
per exemple al Departament d’Ensenyament. 
 

8.04.2. Eurostat 

Quan el productor és Eurostat, obtenim la sèrie descarregant-la directament de la pàgina 
oficial d’Eurostat.  
 

8.05. Difusió i actualització 

 
Gràcies a aquest projecte, la informació del Xifres de Catalunya no només es difondrà a 
través d’un quadríptic anual sinó que també es podrà consultar a l’apartat dels 
indicadors europeus en format d’indicadors.  
 
Aquests s’actualitzaran a mesura que es disposi de la dada de Catalunya, tal i com es fa 
amb els indicadors del SIEC vigents. 
 

8.06. Anàlisi dels Xifres 

 
Per a cada indicador del Xifres de Catalunya, tal i com s’ha fet per al conjunt dels 2020, 
s’ha creat una taula que sintetitza la informació necessària per crear el conjunt 
d’indicadors. La informació que es presenta a continuació és la vigent a 16 d’abril de 
2013 i és possible actualment hagi estat modificada. 
 
 

Productor 
Departament de la Generalitat de Catalunya o Àrea de 
l’Idescat que ha produït les dades de Catalunya seguint la 
metodologia d’Eurostat. 

Obtenció de les dades Si hi ha o no un tractament específic per a calcular 
l’indicador. 
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Període de la sèrie Temporalitat de la sèrie temporal per a Catalunya.  
Harmonització Grau de comparabilitat amb l’indicador espanyol i europeu. 

Ruptures de sèrie Existència o no de ruptures a les sèries de Catalunya, 
d’Espanya o d’Europa. 

Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” Motiu pel qual es decideix no incloure un indicador 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? Temporalitat de la sèrie temporal per a Catalunya.  

 
 

8.06.1.  Descripció indicador a indicador 

 
1.   Situació econòmica general 
 
 
Producte interior brut 
 
El PIB a preus de mercat és el resultat final de l’activitat productiva de les unitats de 
producció residents (SEC-95, 8,89). 
 
 

Productor Àrea de Producció d'Estadístiques Econòmiques (Idescat). 
Obtenció de les dades No hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 
Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2011 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 
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PIB per habitant 
 
El PIB a preus de mercat és el resultat final de l’activitat productiva de les unitats de 
producció residents (SEC-95, 8,89). 
 

Productor Àrea de Producció d'Estadístiques Econòmiques (Idescat). 
Obtenció de les dades No hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 
Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2011 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 

 
 
Valor afegit brut. Per sectors 
 
El valor afegit brut (VAB) (SEC95, 8.11) és el resultat net de la producció valorada a 
preus bàsics menys els consums intermedis valorats a preus d’adquisició. La producció 
(SEC95, 3.14) es compon dels productes creats durant el període comptable.  
 
El consum intermedi (SEC95, 3.69) consisteix en el valor dels béns i serveis consumits 
en un procés de producció, exclosos els actius fixos, el consum es registra com a 
consum de capital fix. Els béns i serveis es poden transformar o consumir completament 
el procés de producció.  
 
El VAB també està disponible desglossat per sectors d’acord amb NACE Rev 1.1. El 
VAB es calcula abans del consum de capital fix. 
 
 

Productor Àrea de Producció d'Estadístiques Econòmiques (Idescat). 
Obtenció de les dades No hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 
Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2011 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 
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Índex de producció industrial. Variació anual 
 
L’objectiu de l’Índex de producció és mesurar canvis en el volum de producció a 
intervals propers i regulars, normalment mensualment.  
Proporciona una mesura de la tendència de volum en el valor afegit durant un període 
de referència donat. L’Índex de producció és una mesura teòrica que ha de ser 
aproximada per mesures pràctiques.  
 
El valor afegit a preus bàsics es pot calcular des de facturació (excepte VAT i uns altres 
impostos deduïbles similars directament relacionats amb la facturació), més producció 
capitalitzada, més altres ingressos operatius més o menys els canvis a existències, 
menys les compres de béns i serveis, menys impostos en productes que estan connectats 
amb facturació però no deduïbles més algunes subvencions en productes rebuts.  
  
 

Productor Àrea de Producció d'Estadístiques Econòmiques  (Idescat). 
Obtenció de les dades No hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 
Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2011 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 

 
 
Producció agrària 
 
Recull la sèrie històrica de les dades relatives a la producció dels diferents cultius 
(s’ofereixen els que suposen alguna rellevància quantitativa en el conjunt del territori 
espanyol, com ara cereals de gra, lleguminoses, patates , cultius industrials, cultius 
farratgers, hortalisses, flors, cítrics, fruiters, etc.) i els valors de les diferents collites. 
 
 

Productor Àrea de Producció d'Estadístiques Econòmiques (Idescat). 
Obtenció de les dades No hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 
Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2010 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 
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Establiments turístics 
 
La unitat local correspon a una empresa o part d’ella situada en un lloc delimitat 
topogràficament. En aquest lloc es fa una activitat econòmica en què – llevat 
d’excepcions – una o més persones treballen (encara que només sigui a temps parcial) 
per compte d’una mateixa empresa.   
 
L’establiment s’ajusta a la definició d’unitat local com a unitat de producció. Això és 
independent de que l’allotjament dels turistes sigui l’activitat principal o secundària.  
Això vol dir que tots els establiments es classifiquen en el sector de l’allotjament si la 
seva capacitat supera el mínim nacional, encara que la major part del volum de negoci 
procedeix de la restauració o altres serveis.  
 
 

Productor Eurostat NUTS2 
Obtenció de les dades No hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 
Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2011 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 

 
 
Places 
 
El nombre de places en un establiment o casa està determinat pel nombre de persones 
que es poden quedar a la nit als llits establerts a l’establiment (casa), ignorant alguns 
llits extres que poden ser instal·lats a petició dels clients. El terme “plaça” s’aplica a un 
llit individual, sent considerat llit de matrimoni com dos llits.  
La unitat serveix per mesurar la capacitat de qualsevol tipus d’allotjament.  
Una plaça és també un lloc en un camp o en un vaixell al port per acollir a una sola 
persona.  
 
 

Productor Eurostat NUTS2 
Obtenció de les dades No hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 
Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2011 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 
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Pernoctacions 
 
Una pernoctació és cada nit que un client/turista (resident o no-resident) gasta (dorm o 
es queda) en un establiment d’allotjament turístic o allotjament no-llogat.  
 
Les pernoctacions són comptades per país de residència del client i per mes.  
 
Normalment la data d’arribada és diferent de la data de sortida. S’inclouen les persones 
que arriben després de mitjanit i marxen el mateix dia. Una persona no pot ser 
registrada en dos o més establiments d’allotjament al mateix temps.  
 
 

Productor Eurostat NUTS2 
Obtenció de les dades No hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 
Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2011 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 

 
 
 
2.  Ocupació 

 
 
Població activa 
 
La població econòmicament activa (també anomenada població activa) està formada per 
les persones ocupades i els aturats.  
 
 

Productor Àrea de Producció d'Estadístiques Econòmiques (Idescat). 
Obtenció de les dades No hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 
Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2012 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 
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Taxa d’activitat 
 
La taxa d’activitat econòmica representa les persones ocupades i les desocupades com a 
percentatge de la població que viu en cases privades.  
 
 

Productor Àrea de Producció d'Estadístiques Econòmiques (Idescat). 
Obtenció de les dades No hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 
Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2011 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 

 
 
Població ocupada. Per sectors 
 
La població ocupada la formen totes aquelles persones que tenen 16 anys o més i que, 
durant la setmana de referència, han treballat com a mínim una hora a canvi d’un sou, 
benefici o guany familiar, o que no eren a la feina però tenien una feina o negoci del 
qual eren temporalment absents.  
 
La taxa de població ocupada representa les persones contractades com a percentatge de 
la població. 
 
 

Productor Àrea de Producció d'Estadístiques Econòmiques (Idescat). 
Obtenció de les dades No hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 
Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2012 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 
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Taxa d’atur < 25 anys 
 
La taxa d’atur representa els aturats com a percentatge de la població activa. La 
població activa és el nombre total de població ocupada i desocupada.  
 
 

Productor Àrea de Producció d'Estadístiques Econòmiques (Idescat). 
Obtenció de les dades No hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 
Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2012 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 

 
 
3. Innovació i Recerca 
 
 
Internet. Usuaris habituals. Per sexe  
 
Ús regular: almenys un cop per setmana de mitjana (és a dir, cada dia o gairebé cada dia 
o almenys una vegada a la setmana, però no cada dia) en els tres mesos anteriors a 
l’enquesta. Inclou tots els llocs i totes les formes d’accés, així com per fins privats o 
relacionats amb el treball o amb activitats econòmiques. 
 
 

Productor Departament de Salut 
Obtenció de les dades No hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 
Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2012 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 
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Persones que han comprat per Internet 
 
Aquest indicador inclou tots els individus d’entre 16 i 74 anys. Les inversions 
financeres estan excloses. 
 
 
Productor Departament de Salut 
Obtenció de les dades No hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 
Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2012 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 

 
 
Alumnes 
 
Nombre d’alumnes matriculats ens els següents estudis, segons la classificació CINE-97 
(ISCED (Classificació Internacional i Estàndard de l’Educació). 
 

 Codi0. L’educació preescolar  
 Codi 1. Educació primària o primer cicle de l’educació bàsica  
 Codi 2. Etapa secundària inferior o segon cicle d’educació bàsica  
 Codi 3. Educació secundària superior  
 Codi 4. Postsecundària no terciària  
 Codi 5. Primer cicle de l’ensenyament terciari   
 Codi 6. Segon cicle de l’ensenyament terciari  
 Codi UNK. Desconegut  

 
 
Productor Departament d’Ensenyament 
Obtenció de les dades Pendent demanar les dades  
Període de la sèrie - 
Harmonització - 
Ruptures de sèrie - 
Canvis metodològics - 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 
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Universitat. Estudiants 
 
Nombre de persones que estudien el nivell educatiu corresponent als estudis 
universitaris o estudis equivalents als nivells 5-6, segons la classificació CINE-97 
(ISCED) (Classificació Internacional i Estàndard de l’Educació). 
 

 Codi 5. Primer cicle de l’ensenyament terciari  
 Codi 6. Segon cicle de l’ensenyament terciari  

 
Productor Departament d’Ensenyament 
Obtenció de les dades Pendent demanar les dades  
Període de la sèrie - 
Harmonització - 
Ruptures de sèrie - 
Canvis metodològics - 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 

 
 
Despesa en R+D. Per sectors 
 
La recerca científica i el desenvolupament tecnològic comprèn el conjunt de treballs 
creatius i originals que s’emprenen de forma sistemàtica i/o esporàdica amb la finalitat 
d’augmentar el volum dels coneixements, inclús el coneixement de l’home, la cultura i 
la societat, així com la utilització d’aquests coneixements per concebre noves 
aplicacions. 
 
Les principals estadístiques en R+D es detallen per a quatre sectors institucionals 
d’actuació.  
 
Aquests quatre sectors d’actuació són el sector d’empresa mercantil (BES), el sector 
governamental (GOV), el sector d’ensenyament superior (HES) i el sector sense ànim 
de lucre privat (PNP). 
 
Productor Institut d’Energia de Catalunya 
Obtenció de les dades No hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 
Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2011 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 
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4. Cohesió social 
 
 
Llits d’hospital  
 
El total de llits hospitalaris (HP.1) són els llits d’hospital que es mantenen regularment i 
amb personal i immediatament disponibles per a la cura dels pacients ingressats. 
 
 
Productor Anuari Estadístic de Catalunya 
Obtenció de les dades No hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 
Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2011 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 

 
 
Principals causes de mort 
 
Les estadístiques de causes de mort (COD) es basen en la informació derivada del 
certificat mèdic de la causa de la mort. L’objectiu de les COD és la causa subjacent de 
la mort, és a dir, “la malaltia o lesió que va iniciar la cadena d’esdeveniments patològics 
que van conduir directament a la mort, o les circumstàncies de l’accident o violència 
que va produir la lesió fatal”. 
 
 
Productor Eurostat 
Obtenció de les dades No hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 
Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2010 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 
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5. Medi ambient 
 
 
Producció d’energia primària 
 
Dades anuals sobre petroli cru, derivats del petroli, gas natural, electricitat, 
combustibles sòlids i renovables que cobreixen tot l’espectre de les posicions dels 
balanços energètics des del subministrament, passant per la seva transformació fins al 
consum energètic final per tipus de sector i combustible.  
 
Quantitat produïda de les diverses formes d’energia. 
 
 
Productor Anuari Estadístic de Catalunya 
Obtenció de les dades Hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 
Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2009 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 

 
 
Consum d’energia primària 
 
Dades anuals sobre petroli cru, derivats del petroli, gas natural, electricitat, 
combustibles sòlids i renovables que cobreixen tot l’espectre de les posicions dels 
balanços energètics des del subministrament, passant per la seva transformació fins al 
consum energètic final per tipus de sector i combustible. Quantitat consumida de les 
diverses formes d’energia.  
 
 
Productor Anuari Estadístic de Catalunya 
Obtenció de les dades Hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 
Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2009 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 
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Consum final d’energia 
 
L’indicador d’energia final comptabilitza els consums total de petroli cru, derivats del 
petroli, gas natural, electricitat, combustibles sòlids i renovables que cobreixen tot 
l’espectre de les posicions dels balanços energètics des del subministrament, passant per 
la seva transformació fins al consum energètic final per tipus de sector i combustible.  
 
L’energia final és l’energia subministrada al consumidor per ser convertida en energia 
útil, és a dir és l’energia que arriba finalment al consumidor i de el consum es tenen 
dades a través dels comptadors o subministradors i disponibles al mercat en forma de 
combustible, calor i electricitat. 
 
 
Productor Anuari Estadístic de Catalunya 
Obtenció de les dades Hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 
Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2010 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 

 
 
 
Consum d’energia per habitant 
 
Dades anuals sobre petroli cru, derivats del petroli, gas natural, electricitat, 
combustibles sòlids i renovables que cobreixen tot l’espectre de les posicions dels 
balanços energètics des del subministrament, passant per la seva transformació fins al 
consum energètic final per tipus de sector i combustible.  
 
 
Productor Anuari Estadístic de Catalunya 
Obtenció de les dades Hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 
Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2009 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 
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Residus per habitant 
 
El residu municipal es compon en gran part dels residus generats per les llars, però 
també poden incloure residus similars generats per les petites empreses i les institucions 
públiques i recaptats pel municipi, aquesta part dels residus municipals pot variar d’un 
municipi a un altre i d’un país a un altre, depenent del sistema local de gestió de residus. 
A les zones no cobertes per un sistema municipal de recollida de residus la quantitat de 
residus generats és estimada. 
 
 
Productor Anuari Estadístic de Catalunya 
Obtenció de les dades Hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 
Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2011 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 

 
 
 
Residus per habitant i dia 
 
El residu municipal es compon en gran part dels residus generats per les llars, però 
també poden incloure residus similars generats per les petites empreses i les institucions 
públiques i recaptats pel municipi, aquesta part dels residus municipals pot variar d’un 
municipi a un altre i d’un país a un altre, depenent del sistema local de gestió de residus. 
A les zones no cobertes per un sistema municipal de recollida de residus la quantitat de 
residus generats és estimada. 
 
 
Productor Anuari Estadístic de Catalunya 
Obtenció de les dades Hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 
Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2011. 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 
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Turismes per 1.000 habitants 
 
Aquest indicador es defineix com el nombre de vehicles individuals per 1.000 habitants. 
Un vehicle individual és un vehicle de carretera, diferent d’una moto, utilitzat per al 
transport de passatgers i que permet que s’asseguin com a molt nou persones (incloent-
hi el conductor).   
 
El terme “vehicle individual” cobreix així els microcotxes (que no necessiten permís per 
ser conduïts), els taxis i els vehicles de lloguer, amb la condició que tinguin menys 
seients.   
 
 
Productor Anuari Estadístic de Catalunya 
Obtenció de les dades No hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 
Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2011. 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 

 
 
 
6. Demografia 
 
 
Població. Per sexe 
 
Nombre d’habitants d’un territori a 1 de gener de l’any en qüestió (o, en alguns casos, a 
31 de desembre de l’any anterior). La població es basa en dades del cens més recent 
ajustat pels components de canvi de població produïts des de l’últim cens (estimacions 
de població) o bé es basa en registres de població. Les dades de Catalunya s’han 
calculat amb estimacions de població. 
 
 

Productor SIEC (Idescat) 
Obtenció de les dades No hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 
Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2012. 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie No hi ha hagut cap ruptura en la sèrie temporal. 
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 
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Població estrangera 
 
Nombre total d’estrangers, inclosos els ciutadans d’altres estats membres de la UE i els 
ciutadans de tercers països que resideixin habitualment al país declarant. A 1 de gener. 
 
 

Productor Instituto Nacional de Estadística 
Obtenció de les dades No hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 
Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2012. 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie  
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 

 
 
 
Taxa bruta de mortalitat 
 
La taxa bruta de mortalitat (TBM) es basa en la relació entre el nombre de defuncions 
d’un període i la població mitjana d’aquest període, generalment expressada per 1.000 
habitants. 
 
 

Productor Anuari Estadístic de Catalunya 
Obtenció de les dades No hi ha un tractament específic per a calcular l’indicador. 
Període de la sèrie Disponible des del 2000 fins al 2012. 
Harmonització És totalment comparable. 
Ruptures de sèrie  
Canvis metodològics No hi ha hagut cap canvi metodològic en la sèrie temporal. 
Argumentació “No” - 
Incidències - 
Objectiu - 
Existeix al SIEC? - 
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9. Desenvolupament i anàlisi del sistema únic 
d’Indicadors de l’estadística comunitària 
 
 

9.01. Justificació 

La integració de tots els indicadors europeus ve justificada per la necessitat de disposar 
d’un únic sistema d’indicadors de Catalunya tendent a produir informació fiable i 
estandarditzada que permeti una comparació sistemàtica amb Espanya i la Unió 
Europea, i que contribuirà a fer més visible la informació.  
 
D’aquesta manera, els indicadors que formen part de l’Europa 2020, del SIEC i del 
Xifres de Catalunya estaran tots classificats per temes en una mateix índex. Els 
indicadors de l’Europa 2020 poden contenir informació sobre l’objectiu del 2020 i tenir, 
a més, un tracte diferenciat de la resta.  
 

9.02. Síntesi de l’estat de situació del conjunt d’indicadors 

 
L’estat d’aquest nou conjunt d’indicadors a dia 17 d’abril és el següent: 
 
Total d’indicadors:  98 
 
Total d’indicadors   100% SIEC 
entrats en sistema:  100% Europa 2020 
    95% Xifres de Catalunya 
     
Disponibilitat de  100% SIEC 
la sèrie de Catalunya  100% Europa 2020 
    40% Xifres de Catalunya  
 
 
Metodologia revisada: 100% SIEC 
    100% Europa 2020 
    5% Xifres de Catalunya  
 
Pendent:  - Acabar de definir el nom que li donarà Idescat al conjunt 

d’Indicadors. En aquests moments s’anomena “Catalunya 
dins d’Europa”.  

 - Cercar o en alguns casos produir la dada de Catalunya 
- Revisar la metodologia 

 
En la següent taula es presenta una fotografia de l’estat de situació del conjunt 
d’indicadors a 17 d’abril de 2013:  
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Síntesi del conjunt d’indicadors 
  
 
Indicadors Europa 2020:  
 
Indicadors Xifres de Catalunya:  
 
 
POBLACIÓ (22) Unitat Darrer any Estatus 

dada Origen Format Zona euro 
darrer any Dada 

Població total  valor i variació 
(%) 

1 de gener del 
2013 provisional SIEC Taula doble si DB/I 

Població homes  % 1 de gener del 
2013 provisional XIFRES DE CAT.   I 

Població dones  % 1 de gener del 
2013 provisional XIFRES DE CAT.   I 

Projeccions de població  1 de gener del 
2040  SIEC Taula 

estàndard no DB 

Densitat  hab./km2 2012 provisional SIEC Taula 
estàndard no I 

 

Dones per cada 100 homes índex 1 de gener del 
2013 provisional SIEC Taula 

estàndard si I 

Estructura per edats % 1 de gener del 
2013 provisional SIEC Taula 

estàndard (6) si I 

Població de 65 anys i més % 1 de gener del 
2013 provisional SIEC Taula 

estàndard si I 

        
Població estrangera % 2011  XIFRES DE CAT.   I 

 

Creixement natural Taxa per 1000 
habitants 2011  SIEC Taula 

estàndard si I 

Creixement migratori Taxa per 1000 
habitants 2011  SIEC Taula 

estàndard si I 
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Creixement total Taxa per 1000 
habitants 2012 provisional SIEC Taula 

estàndard si I 

Nascuts vius valor 2011  SIEC Taula 
estàndard si DB 

Nascuts vius fora del matrimoni % 2011  SIEC Taula 
estàndard no I 

Indicador conjuntural de fecunditat  Fills per dona 2011  SIEC Taula 
estàndard si I 

Edat mitjana a la maternitat Anys 2011  SIEC Taula 
estàndard si I 

Taxa bruta de natalitat Taxa per 1000 
habitants 2011  SIEC Taula 

estàndard si I 

Taxa bruta de mortalitat Taxa per 1000 
habitants 2011  XIFRES DE CAT.   I 

Taxa bruta de mortalitat infantil Taxa per 1000 
nascuts vius 2011  SIEC Taula 

estàndard si I 

Esperança de vida en néixer Anys 2010  SIEC Taula sexe si I 
Esperança de vida als 60 anys Anys 2010  SIEC Taula sexe si I 

Taxa bruta de nupcialitat Taxa per 1000 
habitants 2011  SIEC Taula 

estàndard si I 

Taxa buta de divorcis Taxa per 1000 
habitants 2011  SIEC Taula 

estàndard si I 

 

TREBALL (16) Unitat Darrer any Estatus 
dada Origen Format Zona euro 

darrer any Dada 

Població activa milers 2011  XIFRES DE CAT.   DB 
Taxa d'activitat. Per sexe % 2011  XIFRES DE CAT.   I 
Població ocupada milers 2011  XIFRES DE CAT.   DB 
Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys. Per 
sexe % 2012  SIEC Taula sexe no I 

Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per 
sexe % 2012  SIEC Taula sexe no I 

Creixement de la població ocupada. 
Per sexe variació (%) 2011  SIEC Taula sexe si I 
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Població ocupada. Agricultura % 2011  XIFRES DE CAT.   I 
Població ocupada. Indústria i 
construcció % 2011  XIFRES DE CAT.   I 

Població ocupada. Serveis % 2011  XIFRES DE CAT.   I 
Dispersió de la taxa d'ocupació 
regional. Per sexe % 2012  SIEC Taula sexe si I 

 
Taxa d'atur. Per sexe % 2012  SIEC Taula sexe no I 
Taxa d'atur <25 anys % 2011  XIFRES DE CAT.   I 
Taxa d'atur de llarga durada. Per 
sexe % 2012  SIEC Taula sexe no I 

 
Formació permanent de la població 
de 25 a 64 anys. Per sexe % 2012  SIEC Taula sexe no I 

Bretxa salarial entre homes i dones % 2010  SIEC Taula 
estàndard no I 

Creixement del cost laboral unitari  variació (%) 2010  SIEC Taula 
estàndard si I 

 

ECONOMIA (41) Unitat Darrer any Estatus 
dada Origen Format Zona euro 

darrer any Dada 

Producte interior brut milions € 2011 provisional XIFRES DE CAT.   DB 

Taxa de creixement real del PIB variació (%) 2011  SIEC Taula 
estàndard si I 

PIB per habitant en paritat de poder 
de compra índex UE=27 2011  SIEC Taula 

estàndard si I 

PIBper habitant  € 2011  XIFRES DE CAT.   I 
PIB per persona ocupada en paritat 
de poder de compra  € 2011  SIEC   I 

 
Valor afegir brut  milions € 2011  XIFRES DE CAT.   DB 
Valor afegir brut. Agricultura % 2011  XIFRES DE CAT.   DB 
Valor afegir brut. Indústria % 2011  XIFRES DE CAT.   DB 
Valor afegir brut. Construcció % 2011  XIFRES DE CAT.   DB 
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Valor afegir brut. Serveis % 2011  XIFRES DE CAT.   DB 
Índex de preus de consum 
harmonitzat variació (%) 2012  SIEC Taula 

estàndard si I 

Comerç amb l'estranger. 
Importacions milions € 2011  XIFRES DE CAT.   DB 

Comerç amb l'estranger. 
Exportacions milions € 2011  XIFRES DE CAT.   DB 

Integració del comerç de béns % 2011  SIEC Taula 
estàndard si I 

Saldo del sector administracions 
públiques respecte el PIB % 2011  SIEC Taula 

estàndard si I 

Deute públic respecte el PIB % 2011  SIEC Taula 
estàndard si I 

Ajuts de l'Estat respecte al PIB % 2011  SIEC Taula 
estàndard (2) si I 

Explotacions agràries milers 2009  XIFRES DE CAT.   DB 
Superfície agrícola utilitzada milers ha 2009  XIFRES DE CAT.   DB 
Superfície agrícola utilitzada. Conreus % 2009  XIFRES DE CAT.   I 
Producció agrària milions € 2011  XIFRES DE CAT.   DB 
Producció agrària. Animal % 2011  XIFRES DE CAT.   I 
Producció agrària. Vegetal % 2011  XIFRES DE CAT.   I 
Valor afegit brut  milions € 2011  XIFRES DE CAT.   DB 
Índex de producció industrial variació (%) 2011  XIFRES DE CAT.   I 
Establiments turístics  2011  XIFRES DE CAT.   DB 
Establiments turístics. Altres % 2011  XIFRES DE CAT.   I 
Establiments turístics. Hotels % 2011  XIFRES DE CAT.   I 
Places turístiques  milers 2011  XIFRES DE CAT.   DB 
Places turístiques. Hotels % 2011  XIFRES DE CAT.   I 
Places turístiques. Altres % 2011  XIFRES DE CAT.   I 
Pernoctacions milers      DB 
Pernoctacions. Hotels % 2011  XIFRES DE CAT.   I 
Pernoctacions. Altres % 2011  XIFRES DE CAT.   I 
Turismes per 1000 habitants  2011  XIFRES DE CAT.   I 
Volum de transport de mercaderies índex base 2009  SIEC Taula no I 
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respecte el PIB 2000=100 estàndard 
Volum de transport de passatgers 
respecte el PIB 

índex base 
2000=101 2010  SIEC Taula 

estàndard no I 

Transport interior de mercaderies per 
carreteres respecte al total % 2010  SIEC Taula 

estàndard no I 

Transport de passatgers en turismes 
respecte al transport interior total % 2009  SIEC Taula 

estàndard no I 

Ferrocarrils. Passatgers milers 2011  XIFRES DE CAT.   DB 
Aeroports. Passatgers milers 2012  XIFRES DE CAT.   DB 
 

SOCIETAT (28) Unitat Darrer any Estatus 
dada Origen Format Zona euro 

darrer any Dada 

Població que viu en llars amb molt 
poca intensitat d'ocupació valor i taxa (%)   EUROPA 2020 Taula doble no DB/I 

Població de 0 a 17 anys en llars 
sense ocupació % 2012  SIEC Taula 

estàndard si I 

Població de 18 a 59 anys en llars 
sense ocupació. Per sexe % 2012  SIEC Taula sexe si I 

Desigualtat de la distribució de la 
renda quintils 2011  SIEC Taula 

estàndard si I 

Taxa de risc a la pobresa. Per sexe taxa (%) 2011  SIEC Taula 
estàndard (2) si I 

Població en risc a la pobresa o 
l'eXifres de Cat.lusió social valor i taxa (%)   EUROPA 2020 Taula doble no DB/I 

Persones en risc de pobresa després 
de transferències socials  valor i taxa (%)   EUROPA 2020 Taula doble no DB/I 

Població amb severes carències 
materials valor i taxa (%)   EUROPA 2020 Taula doble no DB/I 

Alumnes  milers curs 2011/12  XIFRES DE CAT.   DB 
Alumnes. Ed infantil  % curs 2011/12  XIFRES DE CAT.   I 
Alumnes. Primària % curs 2011/12  XIFRES DE CAT.   I 
Alumnes. Secundària % curs 2011/12  XIFRES DE CAT.   I 
Alumnes. Ens. Universitari % curs 2011/12  XIFRES DE CAT.   I 
Universitat. Estudiants milers curs 2011/12  XIFRES DE CAT.   DB 
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Estudiants. Arts i humanitats % curs 2011/12  XIFRES DE CAT.   I 
Estudiants. Ciències socials i 
jurídiques % curs 2011/12  XIFRES DE CAT.   I 

Estudiants. Ciències % curs 2011/12  XIFRES DE CAT.   I 
Estudiants. Ciències de la salut % curs 2011/12  XIFRES DE CAT.   I 
Estudiants. Enginyeries i arquitectura % curs 2011/12  XIFRES DE CAT.   I 
Abandonament prematur dels estudis. 
Per sexe % 2012  SIEC Taula sexe no I 

Població de 20 a 24 anys que ha 
completat els estudis de 
secundària.Per sexe 

% 2012  SIEC Taula sexe si I 

Població de 30 a 34 amb nivell 
educatiu terciari. Per sexe % 2012  EUROPA 2020 Taula sexe no I 

Despesa pública en educació 
respecte al PIB % 2010  SIEC Taula 

estàndard no I 

Llits d'hospital per 1000 habitants  2011  XIFRES DE CAT.   I 
Principals causes de mort. Sistema 
circulatori 

Taxa per 100000 
habitants 2010  XIFRES DE CAT.   I 

Principals causes de mort. Tumors Taxa per 100000 
habitants 2010  XIFRES DE CAT.   I 

Principals causes de mort. Accidents 
de trànsit 

Taxa per 100000 
habitants 2010  XIFRES DE CAT.   I 

Accidents de trànsit. Nombre de 
morts Nombre 2011  XIFRES DE CAT.   I 

 

MEDI AMBIENT (26) Unitat Darrer any Estatus 
dada Origen Format Zona euro 

darrer any Dada 

Residus municipals milers tones 2011  XIFRES DE CAT.   DB 
Residus per habitant kg/hab/any 2011  XIFRES DE CAT.   I 

Residus municipals. Generació kg/hab/any 2011  SIEC Taula 
estàndard no I 

Residus municipals. Abocament kg/hab/any 2011  SIEC Taula 
estàndard no I 

Residus municipals. Incineració kg/hab/any 2011  SIEC Taula 
estàndard no I 
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Residus municipal. Recollida 
selectiva i altres % 2011  XIFRES DE CAT.   I 

Gasos amb efecte hivernacle índex 1990=100 2010  XIFRES DE CAT.   I 
Emissió de gasos amb efecte 
hivernacle índex 1990=100   EUROPA 2020 Taula 

estàndard no I 

Contaminació de l'aire micrograms/m3 2009  SIEC Taula 
estàndard (2) no I 

Producció d'energia primària milers tep 2010  XIFRES DE CAT.   DB 
Consum d'energia primària milers tep 2010  XIFRES DE CAT.   DB 

Consum d'energia primària Índex 2005=100   EUROPA 2020 Taula 
estàndard no I 

Consum d'energia primària. Carbó % 2010  XIFRES DE CAT.   I 
Consum d'energia primària. Petroli i 
derivats % 2010  XIFRES DE CAT.   I 

Consum d'energia primària. Gas 
natural % 2010  XIFRES DE CAT.   I 

Consum d'energia primària. Energia 
nuclear % 2010  XIFRES DE CAT.   I 

Consum d'energia primària. Energies 
renovables i altres % 2010  XIFRES DE CAT.   I 

Consum final d'energia milers tep 2011  XIFRES DE CAT.   DB 
Consum final d'energia. Indústria % 2010  XIFRES DE CAT.   I 
Consum final d'energia. Transport % 2010  XIFRES DE CAT.   I 
Consum final d'energia. Domèstic i 
altres % 2010  XIFRES DE CAT.   I 

Consum d'energia per habitant  milers tep 2010  XIFRES DE CAT.   I 
Consum interior brut d'energia 
respecte el PIB  

kep per 1000 
euros 2009  SIEC Taula 

estàndard no I 

Consum d'energia elèctrica obtinguda 
a partir d'energies renovables % 2009  SIEC Taula 

estàndard no I 

Consum d'energia renovable respecte 
el consum energètic final brut %   EUROPA 2020 Taula 

estàndard no I 

Evolució de les poblacions d'ocells 
agrícoles índex 2002=100 2011  SIEC Taula 

estàndard no I 
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SOCIETAT DE LA 
INFORMACIÓ, R+D +i (15) Unitat Darrer any Estatus 

dada Origen Format Zona euro 
darrer any Dada 

Llars amb accés a Internet % 2012  SIEC Taula 
estàndard no I 

Usuaris d'Internet. Per sexe % 2011  XIFRES DE CAT.   I 
Persones que han comprat per 
Internet % 2012  XIFRES DE CAT.   I 

Empreses que han rebut comandes 
en línia % 2011  XIFRES DE CAT.   I 

Administració electònica. Ús % 2012  SIEC Taula 
estàndard no I 

Administració electònica. Ús 
persones % 2011  XIFRES DE CAT.   I 

Administració electònica. Ús 
empreses % 2011  XIFRES DE CAT.   I 

Despesa interior bruta en R+D 
respecte el PIB % 2010  SIEC   I 

Despesa en R+D  milions € 2010  XIFRES DE CAT.   DB 
Despesa en R+D. Empreses i IPSAL % 2010  XIFRES DE CAT.   I 
Despesa en R+D. Ensenyament 
superior % 2011  XIFRES DE CAT.   I 

Despesa en R+D. Administració 
pública % 2012  XIFRES DE CAT.   I 

Investigadors en R+D  2010  XIFRES DE CAT.   DB 
Investigadors en R+D. Dones % 2010  XIFRES DE CAT.   I 
Diplomats en ciències i tecnologia. 
Per sexe ‰ 2010  SIEC Taula sexe no I 

 
(Taula 3)
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9.03. Disseny de la visualització final del producte 

 
S’ha de tenir en compte, primer de tot, que un dels requeriments bàsics del projecte 
consistia en l’aprofitament dels recursos informàtics disponibles per part de l’Àrea de 
Serveis de Difusió.  
 
Partint d’aquesta realitat, creiem que es podrien oferir tres opcions de visualització del 
projecte: 
 

1. Presentar els tres productes separadament, com productes independents. 
2. Presentar els tres productes conjuntament, com un únic producte. 
3. Presentar els tres productes conjuntament, però amb la possibilitat de mostrar 

separadament els indicadors 2020. 
 
L’opció escollida és la 3. que consisteix en presentar els tres productes conjuntament, 
però amb la possibilitat de mostrar separadament els indicadors 2020. 
 

La presentació dels tres productes com un únic producte té com a missió mostrar la 
situació de Catalunya en la UE a partir d’una selecció d’indicadors europeus i de dades 
bàsiques estadístiques. 
 
La informació s’organitza a partir d’un únic índex temàtic que ens ha de permetre 
incorporar tant els indicadors 2020, com els estructurals, així com les dades bàsiques del 
Xifres de Catalunya. 
 
Aquests són els índexs vigents de cadascun dels productes: 
 
Europa 2020 
 

 Ocupació 
 Recerca i desenvolupament 
 Canvi climàtic i energia 
 Educació 
 Pobresa i exclusió social 

 
 
Indicadors de la Unió Europea 
 

 Situació econòmica general 
 Ocupació 
 Innovació i recerca 
 Reforma econòmica 
 Cohesió social 
 Medi ambient 
 Demografia 
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Xifres de Catalunya 
 

 Població 
 Medi ambient i territori 
 Treball 
 Condicions de vida 
 Economia 
 Agricultura 
 Indústria i R+D 
 Energia 
 Transports 
 Turisme 
 Societat de la informació 
 Educació 
 Salut 

 
Una proposta d’índex temàtic unificat podria ser aquest, sota el nom de Catalunya  
dins d’Europa, per exemple. 
 
Catalunya dins d’Europa 
 

 Població 
 Mercat de treball 
 Economia 
 Societat 
 Medi ambient 
 Societat de la informació, R+D+i 

 
A la taula 3 trobem el nombre d’indicadors i la seva distribució a 17 d’abril en el que 
podria ser el nou índex temàtic de la secció Catalunya a l’Europa 2020: 
 
 2020 SIEC Xifres Total 
Població - 17 3 20 
Mercat de treball 1 8 4 13 
Economia - 12 12 24 
Societat 5 7 5 17 
Medi ambient 3 7 5 15 
R+D+i 1 4 4 9 
 10 55 33 98 
 

(Taula 4) 
 

9.03.1. Tractament especial als indicadors “2020” 

La importància dels indicadors 2020 requereix un tractament diferencial que permeti 
alhora una visualització diferent i una mica més destacada. Concebut com un producte 
nou, l’equip web ha estat treballant en algun prototip que encara estan en una fase molt 
incipient. 
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Catalunya a l’Europa 2020 serà un servei d’informació estadística de l’Idescat que 
ofereix la dada de Catalunya dels indicadors que mesuren l’estratègia de creixement de 
la UE en l’horitzó 2020, estructurats en 5 grans objectius en matèria d’ocupació 
innovació, clima/energia, educació i integració social.  
 
A 3 de juny de 2013, el disseny del nou índex per a aquest subconjunt és el següent: 
 
 

 
(Figura 26) 
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10. Conclusions 
 
 
 
Tot just arribar a l’Idescat, no feia ni un any que s’havien proposat el projecte dels 
Indicadors estratègics Europa 2020 i quan vaig arribar es trobava a la fase inicial de 
desenvolupament. Així doncs, ha estat fàcil introduir-m’hi ja que he format part del 
projecte, des de la gènesi fins, pràcticament, el final. 
 
Hagués estat interessant haver-li pogut dedicar més temps i haver participat en la vesant 
més estadística com és el procés de producció de la dada de Catalunya. Això m’hagués 
permès participar en totes les fases de procés de l’elaboració d’aquests indicadors. 
 
Superats 3 mesos de treball diari amb el portal d’Eurostat, he pogut constatar algunes 
mancances i entrebancs que dificulten la consulta a l’usuari. Algunes d’aquestes són: 
 
a) Manca de metodologia en alguns indicadors: a l’hora de preparar la informació dels 

indicadors per als productors, ha suposat una dificultat afegida el fet de trobar-me 
amb indicadors que no disposen d’una explicació sobre metodologia que han fet 
servir per a la seva elaboració. 

b) Desagregació territorial: a l’hora de decidir el nivell de desagregació territorial dels 
indicadors 2020 ens va confondre el fet que al principi Eurostat oferia també la dada 
de la zona euro sense cap mena de notificació al gener la va treure. Degut a aquesta 
inestabilitat, des de l’Idescat es va decidir mantenir també la zona euro. 

c) Problema d’accessibilitat: l'accés directe online a tot el conjunt està restringit als 
instituts nacionals d'estadística ja alguns ministeris dels estats membres. 

d) Eurostat ha descuidat el servei de suport als usuaris: de vegades hi ha aspectes 
difícils d'interpretar, que es converteixen en problemes greus si no hi ha cap servei 
d'ajuda. 

e) La documentació d'Eurostat és difícil de manejar: trobo que l’organisme hauria de 
fer un esforç per fer-los més accessibles als usuaris finals. 

 
Tot i que des de l’inici del projecte fins l’actualitat s’hagi avançat en gran mesura, 
encara hi ha certs aspectes a millorar els quals farien d’aquest conjunt, un producte més 
visible a usuaris i més competitiu. Algunes propostes de millora de cara a un futur 
podrien ser: 
 
a) Oferir un accés a les dades més dinàmic i interactiu, segurament d’acord a les noves 

possibilitats que ofereixin els sistemes d’informació de l’Idescat.  
b) Dissenyar un giny dels indicadors 2020 per augmentar tant la visibilitat com la 

reutilització de les dades. 
c) La incorporació d’algunes regions europees a nivell dels indicadors 2020. 
d) Espiera Europa 2020: actualment hi ha una espiera a la pàgina principal de l’Idescat 

en la qual s’hi mostren els “Indicadors al dia”. Un objectiu podria ser crear una 
espiera per als indicadors 2020, que com que són pocs es podrien posar tots sense 
desglossar aquells que siguin múltiples.  

e) En el cas del indicadors 2020, es podria ocultar la fila de la zona euro, donat que cap 
d’ells disposa d’aquesta informació. 
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Pel que fa al grau de vinculació dels aprenentatges del màster amb les pràctiques, la 
realització d’aquest projecte ha millorat la meva capacitat de cercar informació i 
utilitzar-la. Tot això aplicat al projecte Europa 2020, m’ha permès entendre la 
metodologia emprada pel disseny dels indicadors i els seus objectius.  
 
El màster d’Estadística i Investigació Operativa m’ha proporcionat unes eines i una 
dinàmica de treball basada en la definició, coneixement i enteniment del problema a 
resoldre, obtenció de la informació i la generació de possibles solucions. Darrera de tot 
això hi ha la dedicació, la constància i l’esforç. Considero que he pogut aplicar aquest 
conjunt de coneixements i les tècniques científiques aplicades per a la resolució dels 
problemes que han anat sorgint durant l’elaboració del Sistema únic d’indicadors.  
 
El fet d’haver realitzat el Treball Final de Màster vinculat a una empresa, m’ha permès 
conèixer de prop una àrea activa de l’estadística com és l’Àrea de Serveis de Difusió de 
l’Idescat i les dificultats i beneficis de dur a terme un projecte que depèn d’altres àrees 
d’aquesta institució i d’externes a ell.  
 
L’estada m’ha donat l’oportunitat d’assistir a una conferència sobre l'Enquesta a la 
joventut de Catalunya 2012 (EJC 2012), que m’has permès conèixer aspectes tècnics i 
metodològics de l'enquesta, així com els principals resultats de la seva anàlisi. 
 
És important reflexionar també sobre el procés d’integració a l’Idescat. Em vaig poder 
endinsar en el projecte ràpidament: de seguida em van explicar més detalladament en 
què consistia i quina seria la meva tasca. El procés d’integració en la institució fou ràpid 
i eficaç i va ajudar molt el fet de poder participar en les reunions setmanals de l’Àrea de 
Serveis de Difusió, així com en les reunions que es van dur a terme amb l’Àrea de 
Producció d'Estadístiques Socials per parlar del projecte.  
El que va ser més útil de cara al meu treball va ser participar en les diferents reunions 
per organitzar el projecte Europa 2020 i els pros i els contres de les decisions que 
s’anaven prenent.  
  
El treball de grup sempre és sotmès a una dinàmica especial. En cada fase poden 
aparèixer dificultats, però en aquest cas, la sòlida organització del projecte, el bon 
ambient, les reunions periòdiques i la disposició d’anar adaptant el projecte a les noves 
necessitats han permès la seva elaboració a bon ritme.  
 
Pel que fa a la contribució de la pràctica a la meva formació i futur professional, 
l’estada de pràctiques a l’Idescat m’ha proporcionat més rigor en el treball, iniciativa 
pròpia i capacitat de buscar solucions. A més, cconeixement sobre el procés de treball 
d’aquesta institució, aprendre com s’estructura el Sistema estadístic de Catalunya, com 
és la jerarquia de l’òrgan principal i aprendre com s’elaboren els indicadors i la 
competència necessària per a l'exercici qualificat, així com comprendre l'organització i 
les característiques del sector. He pogut treballar amb bases de dades reals, la de 
l’Idescat i la d’Eurostat, fet que m’ha proporcionat agilitat i autonomia a l’hora de 
cercar informació útil.  
 
Aquesta experiència professional em facilitarà l'ocupabilitat i em proporcionarà una 
inserció més adequada al mercat laboral. 
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Per acabar, les activitats realitzades durant el període de pràctica van ser molt 
enriquidores: s’adequaven als meus coneixements i al previst abans de començar el 
projecte, vaig poder participar en reunions amb equips professionals per abordar el tema 
de la producció de la dada de Catalunya, una reunió amb el Director de l’Idescat per 
conèixer la situació dels becaris a la institució i els projectes en els que col·laboren, així 
com assistir a altres activitats formatives que es desenvolupaven a l’Idescat durant el 
període en el que hi vaig estar. 
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12. Glossari 

 
CE: Comissió Europea 
ECAT 2020: L'estratègia Catalunya 2020 
Eurostat: Oficina estadística de les comunitats europees 
Idescat: Institut d’Estadística de Catalunya 
NUTS: Nomenclatura d’Unitats Territorials Estadístiques de la Comunitat 
OCDE: Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic 
PEC: Pla Estadístic de Catalunya 
SEE: Sistema Estadístic Europeu 
SIEC: Sistema d’Indicadors de l’Estadística Comunitària 
UE: Unió Europea 
UEM: Unió Econòmica i Monetària 
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Annex I: Llista de codis Europa 2020 – Eurostat 
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Estratègia Europa 2020. Anàlisi de la situació de Catalunya respecte Europa 
 

Europe 2020 Indicators 
 

 

Títol indicador  Codi 
Eurostat 

Codi 
Idescat Cat UE 27 ZE 17 Espanya Objectiu 

UE Objectiu Espanya taules Productor 
Catalunya 

 Ocupació  

Taxa d'ocupació per sexe, grup 
d'edat 20 a 64 anys t2020_10 DVV0101 2012 2011   2011 sí sí 3 

 
Àrea de Producció d'Estadístiques 

Socials (EPA) 

Recerca i Desenvolupament  

Despesa interior bruta en R+D 
respecte al PIB t2020_20 DVV0201 2010 2011   2011 sí sí 1 

Àrea de Producció d’Estadístiques 
Econòmiques 

Canvi climàtic i energia  

Emissions de gas efecte 
hivernacle t2020_30 DVV0301   2010   2010 sí no 1 Departament de Territori i Sostenibilitat  

Consum d'energia renovable 
respecte el consum energètic 
final brut 

t2020_31 DVV0302   2010   2010 sí sí 1 ICAEN: Institut Català d'Energia 

 Consum d'energia primària t2020_33 DVV0303   2010   2010 sí no 3 ICAEN 

Educació  

Abandonament prematur dels 
estudis. Per sexe t2020_40 DVV0401 2012 2011   2011 sí sí 3 Àrea de Producció d'Estadístiques 

Socials (EPA) 
Nivell educatiu terciari. Per sexe, 
grup d'edat 30-34 t2020_41 DVV0402   2011   2011 sí sí 3 Àrea de Producció d'Estadístiques 

Socials (EPA) 
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Pobresa i exclusió social  

Població en risc a la pobresa i 
l'exclusió social t2020_50 DVV0501   2011   2011 no no 2 Àrea de Producció d'Estadístiques 

Socials (EPA) 
Població que viu en llars amb 
molt poca intensitat d'ocupació t2020_51 DVV0502   2011   2011 no no 2 

Àrea de Producció d'Estadístiques 
Socials (EPA) 

Taxa de risc a la pobresa 
després de les transferències 
socials 

t2020_52 DVV0503 2011 2011   2011 no no 2 
Àrea de Producció d'Estadístiques 

Socials (EPA) 

Població amb severes carències 
materials  t2020_53 DVV0504   2011   2011 no no 2 

Àrea de Producció d'Estadístiques 
Socials (EPA) 

         23  
           
Total: 11 indicadors amb 23 
taules           
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Annex II: Llista de codis Xifres de Catalunya – Eurostat 
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NOUS CODIS 

 
Tema Nom indicador Nou Codi 

Mapa Europa-Densitat 

població: 
Superfície 8850 

Producció d'energia primària 8650 

Consum d'energia primària 8651 

Consum d'energia primària % 8652 

Consum final d'energia 8653 

Consum final d'energia % 8654 

Energia: 

Consum d'energia per habitant 8655 

Recollida selectiva i altres 8656 

Residus per habitant 8657 Medi ambient: 

Residus per habitant i dia 8658 

Població activa (1000) 8250 

Taxa d'activitat 8251 

Població ocupada 8252 
Treball: 

< 25 anys 8253 

Condicions de vida: Guany mitja per hora i treballador. Per sectors 8254 

PIB (MEUR) 8150 

PIB per habitant (€) 8151 

Valor afegit brut (MEUR) 8152 

Valor afegit brut (%) 8153 

Economia: 

Comerç amb l'estranger 8154 

Explotacions agràries 8155 

Superfície agrícola utilitzada 8156 

Producció agrària 8157 
Agricultura: 

Valor afegit brut 8158 

IPI. Variació anual 8159 

Despesa en R+D 8160 

Investigadors en R+D 8161 
Indústria i R+D: 

Investigadors en R+D 8162 

Establiments turístics 8163 

Places 8164 Turisme: 

Pernoctacions 8165 

Salut: Llits d'hospital 8550 
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Principals causes de mort 8551 

Població. Homes 8750 (2) 

Població. Dones 8750 (3) 

Població estrangera 8751 
Població: 

Taxa de mortalitat 8752 

Internet. Usuaris habituals. Per sexe 8350 Societat de la 

informació: Persones que han comprat per Internet 8351 

Alumnes 8352 

Alumnes. Sectors % 8353 

Universitat. Estudiants 8354 
Educació: 

Universitat. Estudiants. Sectors 8355 

Turismes per 1000 habitants 8453 

Transport interior de mercaderies (t/km) 8454 

Ferrocarrils. Passatgers (1000) 8455 

Aeroports. Passatgers (1000) 8456 

Transports: 

Accidents de trànsit. Nombre de morts 8457 
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Annex III: Fitxa de reclamació 
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Indicador DVV0302 
 
Consum d’energia 
Primària 
 
 
 

 
Unitats: milions de tep (tona equivalent de petroli) 
: No disponible. 
Font: Institut Català d’Energia (Icaen) i Eurostat. 
Àmbits geogràfics: Unió Europea (27 països) 
 
Metodologia : 
Per consum d'energia primària s’entén el consum energètic sense incloure el consum associat als usos 
energètics (és a dir, als vectors energètics que es destinen a la producció de béns no energètics, com per 
exemple l'ús de derivats del petroli per a la fabricació de plàstics o el gas natural emprat en l'elaboració de 
productes químics).  
 
L'assoliment de l'objectiu de consum d'energia primària indicat per a l'any 2020 per a cada regió permet 
complir l'objectiu en matèria d'estalvi energètic. Aquest objectiu fa referència a una reducció del 20% 
del consum d'energia primària l'any 2020 (sense incloure el consum no energètic) respecte el consum 
d'energia primària a l’any 2020 si no s’apliquessin polítiques d'estalvi i eficiència energètica des de l'any 
2007. 
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Annex IV: Fitxer de metainformació 
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Indicador DVV0301 
 
Emissions de gasos amb efecte hivernacle 
Nom del fitxer META0301CAT.txt.  

 

A 
Emissions de gasos amb efecte hivernacle 
Emissions de gasos amb efecte hivernacle 
TAU 
Emissions de gasos amb efecte hivernacle 
ETI 
Catalunya 
Espanya 
Zona euro 
Unió Europea (UE-27) 
*** 
Departament de Territori i Sostenibilitat (Oficina Catalana del Canvi Climàtic) i Eurostat. 
FONTS 
Departament de Territori i Sostenibilitat (Oficina Catalana del Canvi Climàtic) 
Eurostat 
UNITATS 
Õndex any base 1990=100 
*** 
<p> Aquest indicador mostra tendències de les emissions d'origen antropogènic de gasos  
amb efecte hivernacle (GEH) que contribueixen a l'escalfament global.</p> 
<p> L'indicador es basa en els milions de tones equivalents de CO2 corresponents als sis gasos inclosos en el del 
Protocol de Kyoto pel seu potencial d'escalfament global: diòxid de carboni (CO2),  
òxid nitrós (N2O), met‡ (CH4), hidrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs) i hexafluorur de sofre (SF6). 
</p> 
<p> Les emissions totals són presentades en forma de n˙meros índex amb any base 1990. </p> 
NOTA 
Nota: Objectiu UE-27: 80.  
*** 
BIBLIO 
[Indicadors Europa 2020]. Eurostat 
*** 
VINCLES 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_30&plugin=1 
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Annex V: Codi en R 
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#Anàlisi 11 indicadors Estratègia Europa 2020 
 
 
#1# Taxa d'ocupació per sexe, grup d'edat 20 a 64 anys 
DVV0101<-read.table("0101.dat", header=T, dec=",") 
DVV0101<-ts(DVV0101, start=2000, frequency=1) 
ts.plot(DVV0101, type='o', col=1) 
lines(DVV0101[,1], type='o', col=1)  
lines(DVV0101[,1], type='o', col=1)  
lines(DVV0101[,3], type='o', col=3)  
title("Taxa d'ocupació per sexe, grup d'edat 20 a 64 anys") 
legend(2000,120,c(“Catalunya”, “Espanya”, “Unió Europea”),col=c(1,2,3),lty=c(1,1,1)) 
 
 
#2# Despesa interior bruta en R+D respecte al PIB 
 
DVV0201<-read.table("0201.dat", header=T, dec=",") 
DVV0201<-ts(DVV0201, start=2000, frequency=1) 
ts.plot(DVV0201, type='o', col=1) 
lines(DVV0201[,1], type='o', col=1) //Catalunya  
lines(DVV0101[,1], type='o', col=1) //Espanya  
lines(DVV0101[,3], type='o', col=3) //UE  
title("Despesa interior bruta en R+D respecte al PIB") 
legend(2000,120,c(“Catalunya”, “Espanya”, “Unió Europea”),col=c(1,2,3),lty=c(1,1,1)) 
 
#3# Emissions de gas efecte hivernacle  
DVV0301<-read.table("DVV0301.TXT", header=T, dec=",") 
DVV0301<-ts(DVV0301, start=2000, frequency=1) 
ts.plot(DVV0301, type='o', col=1) 
lines(DVV0301[,1], type='o', col=1)  
lines(DVV0301[,2], type='o', col=3) 
lines(DVV0301[,3], type='o', col=4) 
lines(DVV0301[,4], type='o', col=2) 
title("Emissions de gas efecte hivernacle") 
legend(2000,120,c("Catalunya", "Espanya", "Unió Europea", "Objectiu UE"), col = 
c(1,3,4,2), lty=c(1,1,1)) 
 
 
#4# Percentatge d'energia renovable sobre el consum final brut d'energia 
 
DVV0302<-read.table("DVV0302.TXT", header=T, dec=",", na.strings=':' ) 
DVV0302<-ts(DVV0302, start=2000, frequency=1) 
ts.plot(DVV0302, type='o', col=1) 
lines(DVV0302[,1], type='o', col=1)  
lines(DVV0302[,2], type='o', col=2) 
lines(DVV0302[,3], type='o', col=3) 
lines(DVV0302[,4], type='o', col=4) 
lines(DVV0302[,5], type='o', col=5) 
title("Percentatge d'energia renovable sobre el consum final brut d'energia") 
legend(2000,15,c("Catalunya", "Espanya", "Unió Europea", "Objectiu UE", "Objectiu 
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Esp."),col=c(1,2,3,4,5),lty=c(1,1,1,1,1)) 
 
 
#5# Consum d'energia primària 
 
DVV0201<-read.table("0201.dat", header=T, dec=",") 
DVV0201<-ts(DVV0201, start=2000, frequency=1) 
ts.plot(DVV0201, type='o', col=1) 
lines(DVV0201[,1], type='o', col=1) //Catalunya  
lines(DVV0101[,1], type='o', col=1) //Espanya  
lines(DVV0101[,3], type='o', col=3)  //UE  
title("Despesa interior bruta en R+D respecte al PIB") 
legend(2000,120,c(“Catalunya”, “Espanya”, “Unió Europea”),col=c(1,2,3),lty=c(1,1,1)) 
 
 
#6# Abandonament prematur dels estudis. Per sexe  
 
DVV0201<-read.table("0201.dat", header=T, dec=",") 
DVV0201<-ts(DVV0201, start=2000, frequency=1) 
ts.plot(DVV0201, type='o', col=1) 
lines(DVV0201[,1], type='o', col=1)  //Catalunya  
lines(DVV0101[,1], type='o', col=1)  //Espanya  
lines(DVV0101[,3], type='o', col=3)  //UE  
title("Despesa interior bruta en R+D respecte al PIB") 
legend(2000,120,c(“Catalunya”, “Espanya”, “Unió Europea”),col=c(1,2,3),lty=c(1,1,1)) 
 
 
#7# Nivell educatiu terciari. Per sexe, grup d'edat  30-34 
 
DVV0201<-read.table("0201.dat", header=T, dec=",") 
DVV0201<-ts(DVV0201, start=2000, frequency=1) 
ts.plot(DVV0201, type='o', col=1) 
lines(DVV0201[,1], type='o', col=1)  //Catalunya  
lines(DVV0101[,1], type='o', col=1)  //Espanya  
lines(DVV0101[,3], type='o', col=3)  //UE  
title("Nivell educatiu terciari. Per sexe, grup d'edat  30-34") 
legend(2000,120,c(“Catalunya”, “Espanya”, “Unió Europea”),col=c(1,2,3),lty=c(1,1,1)) 
 
 
#8# Població en risc a la pobresa i l'exclusió social 
 
DVV0501<-read.table("0501.dat", header=T, dec=",") 
DVV0501<-ts(DVV0501, start=2000, frequency=1) 
ts.plot(DVV0501, type='o', col=1) 
lines(DVV0501[,1], type='o', col=1)  //Catalunya  
lines(DVV0501[,1], type='o', col=1)  //Espanya  
lines(DVV0501[,3], type='o', col=3)  //UE  
title("Població en risc a la pobresa i l'exclusió social") 
legend(2000,120,c(“Catalunya”, “Espanya”, “Unió Europea”),col=c(1,2,3),lty=c(1,1,1)) 
#9# Població que viu en llars amb molt poca intensitat d'ocupació 
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DVV0502<-read.table("0502.dat", header=T, dec=",") 
DVV0502<-ts(DVV0502, start=2000, frequency=1) 
ts.plot(DVV0502, type='o', col=1) 
lines(DVV0502[,1], type='o', col=1)  //Catalunya  
lines(DVV0502[,1], type='o', col=1)  //Espanya  
lines(DVV0502[,3], type='o', col=3)  //UE  
title("Població que viu en llars amb molt poca intensitat d'ocupació") 
legend(2000,120,c(“Catalunya”, “Espanya”, “Unió Europea”),col=c(1,2,3),lty=c(1,1,1)) 
 
 
#10# Taxa de risc a la pobresa després de les transferències socials 
 
DVV0503<-read.table("0503.dat", header=T, dec=",") 
DVV0503<-ts(DVV0503, start=2000, frequency=1) 
ts.plot(DVV0503, type='o', col=1) 
lines(DVV0503[,1], type='o', col=1)  //Catalunya  
lines(DVV0503[,1], type='o', col=1)  //Espanya  
lines(DVV0503[,3], type='o', col=3)  //UE  
title("Taxa de risc a la pobresa després de les transferències socials") 
legend(2000,120,c(“Catalunya”, “Espanya”, “Unió Europea”),col=c(1,2,3),lty=c(1,1,1)) 
 
#11# Població amb severes carències materials 
DVV0504<-read.table("0504.dat", header=T, dec=",") 
DVV0504<-ts(DVV0201, start=2000, frequency=1) 
ts.plot(DVV0201, type='o', col=1) 
lines(DVV0504[,1], type='o', col=1)  //Catalunya  
lines(DVV0504[,1], type='o', col=1)  //Espanya  
lines(DVV0504[,3], type='o', col=3)  //UE  
title("Població amb severes carències materials") 
legend(2000,120,c(“Catalunya”, “Espanya”, “Unió Europea”),col=c(1,2,3),lty=c(1,1,1)) 
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