Informe sobre el grau de compliment dels objectius del Programa estadístic
anual 2018
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1.

Introducció

El Departament d’Estadística té assignada la responsabilitat de fer el seguiment de les activitats
estadístiques incloses en els programes estadístics anuals, d’acord amb la Llei 28/2017, del 30 de
novembre, del Pla d’estadística 2018-2021.

L’article 14.3 de la Llei esmentada estableix que el Govern ha de donar compte, per al debat al Ple
del Consell General, del finiment de cada programa estadístic anual, abans dels sis mesos
posteriors al final de la seva vigència, per mitjà d’un informe que especifiqui el grau de compliment
dels objectius del programa i, si escau, les causes de l’incompliment.

Així mateix, l’article 5 del Decret d’aprovació del Programa estadístic anual 2018 estableix que,
una vegada finalitzat el període de vigència del Programa estadístic anual 2018, els organismes
responsables de les activitats estadístiques incloses en aquest programa estadístic han d’informar
el Departament d’Estadística sobre el seu grau d’execució o de possibles incompliments parcials o
totals.

Aquest informe avalua el grau de compliment de les 124 activitats estadístiques incloses en el
Decret del 28-2-2018 d’aprovació del Programa estadístic anual 2018 tenint en compte els ítems
descriptius de les activitats i els criteris per executar activitats estadístiques establerts en el Pla
d’estadística.

L’informe descriu els criteris d’avaluació mitjançant una fitxa tècnica de seguiment que indica el %
de compliment de cada activitat estadística d’acord amb el nombre de variables aconseguides, així
com la informació disponible i la forma d’accedir-hi.
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2.

Criteris d’avaluació. Fitxa tècnica

Per avaluar el grau de compliment de les activitats estadístiques incloses en el Programa
estadístic 2018 s’ha tingut en compte els ítems descriptius de la ressenya de l’actuació i les
principals variables que descriuen les fitxes de les activitats estadístiques incloses en el programa.
A l’annex I d’aquest informe s’enumeren les 124 activitats classificades per àmbit temàtic, tipus
d’activitat, l’organisme responsable, nombre total de variables, nombre de variables realitzades, i
% assolit en cada activitat.
L’annex II inclou la descripció detallada de cadascuna de les activitats estadístiques tal com es fa
constar a l’annex III del Decret del 28/2/2018 d’aprovació del Programa estadístic anual 2018,
seguida d’una fitxa tècnica de seguiment que indica el % de compliment de cada activitat
estadística, així com la informació disponible i la forma d’accedir-hi. En concret, aquesta fitxa
inclou:


Nom i codi de l’activitat estadística.



Compliment: s’hi fa constar el % d’assoliment de l’activitat estadística d’acord amb el
nombre de variables aconseguides.



Informació disponible: s’hi indica una breu descripció de les variables o grups de variables
que es difonen.



Resultats publicats: s’hi fa constar l’adreça web o altre suport en paper o informàtic en què
es troba l’activitat estadística.



Observacions: en el cas de no compliment total s’hi fa constar la descripció de les
variables no assolides.
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3.

Avaluació del Programa estadístic anual 2018

3.1. Nivell d’execució de les activitats estadístiques segons els àmbits temàtics

La taula següent detalla el total de les activitats estadístiques programades i el % de variables
assolides d’acord amb la Classificació d’activitats estadístiques aplicada per la Comissió
d’Estadística de les Nacions Unides, que inclou cinc categories: estadístiques demogràfiques i
socials; estadístiques econòmiques; estadístiques referents al medi ambient i multiàmbit, i les
activitats instrumentals que inclou els aspectes metodològics i les qüestions estratègiques.

Activitats
programades

Variables
(realitzades)

Estadístiques demogràfiques i socials

47

62%

Estadístiques econòmiques

40

72%

Estadístiques sobre medi ambient i multiàmbit

21

87%

Activitats instrumentals

16

59%

Total

124

69%

ÀMBIT TEMÀTIC

3.2. Nivell d’execució segons la tipologia de les activitats estadístiques

La taula següent descriu el total de les activitats estadístiques programades i el % de variables
obtingudes segons el tipus d’activitat. D’acord amb la Llei del Pla d’estadística 2018-2021, les
activitats poden ser consolidades (quan les actuacions han mostrat que són vàlides i útils per al
coneixement de la realitat i subministren una informació o sèrie periòdica), en desenvolupament
(actuacions que, atès el seu estadi inicial o les seves característiques, encara no es poden
considerar consolidades) i noves (actuacions el disseny o desenvolupament de les quals encara
s’ha de començar i que, per l’interès que tenen, s’han d’iniciar durant el període de vigència del
Pla d’estadística).

Activitats
programades

Variables
(realitzades)

Consolidada

61

82%

En desenvolupament

37

56%

Nova

26

57%

Total

124

69%

Tipus activitat
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3.3. Nivell d’execució segons els organismes responsables

S’indica el total d’activitats estadístiques realitzades pels organismes responsables i el % de
variables aconseguides d’acord amb tres grups:
1. Les activitats estadístiques de les quals és responsable el Departament d’Estadística.
2. Les activitats estadístiques de les quals són responsables altres instàncies del Govern
(incloent-hi ministeris i departaments del Govern).
3. Les activitats estadístiques de les quals són responsables les parapúbliques o altres
organismes (CASS, Uifand).

Activitats
programades

Variables
(realitzades)

Departament d'estadística

86

69%

Govern d'Andorra

33

71%

Altres integrants

5

52%

124

69%

Organisme

Total
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4.

Activitats estadístiques executades sense i amb retard

Les següents taules detallen les activitats estadístiques executades sense i amb retard, que es
determinen d’acord amb l’ítem descriptiu de disponibilitat dels principals resultats que mesura el
lapse de temps entre la referència temporal i la disponibilitat dels primers resultats, segons el mitjà
de comunicació més ràpid.

Àmbits temàtics

Estadístiques demogràfiques i socials

Activitats
programades
47
100,0%

Estadístiques econòmiques
Estadístiques sobre medi ambient i multiàmbit
Activitats instrumentals
Total

Tipus d'activitats estadístiques
Consolidades
En desenvolupament
Noves
Total

Grau d'execució
Executades sense Executades amb
retard
retard
22
19
46,8%

40,4%

No
executades
6
12,8%

40

17

15

8

100,0%

42,5%

37,5%

20,0%

21

17

2

2

100,0%

81,0%

9,5%

9,5%

16

10

0

6

100,0%

62,5%

0,0%

37,5%

124

66

36

22

100,0%

53%

29%

18%

Activitats
programades
61
100,0%
37
100,0%
26
100,0%
124
100,0%

Grau d'execució
Executades sense Executades amb
retard
retard
41
17
67,2%
27,9%
18
9
48,6%
24,3%
7
10
26,9%
38,5%
66
53%
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36
29%

No
executades

3
4,9%

10
27,0%

9
34,6%

22
18%

Organisme responsable
Departament d'Estadística
Govern d'Andorra
Altres integrats
Total

Activitats
Programades
86
100,0%
33
100,0%
5
100,0%
124
100,0%

Grau d'execució
Executades sense Executades amb
retard
retard
42
27
48,8%
31,4%
19
9
57,6%
27,3%
5
0
100,0%
0,0%
66
53%
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36
29%

No
executades
17
19,8%
5
15,2%
0
0,0%
22

18%

5.
ÀMBIT TEMÀTIC

Annex I. Activitats estadístiques i variables executades
Codi Descriptiu

C/D/N

Organisme responsable

A001 Estimacions de població

C

A002 Registre Estadístic de població

Executades

Executades %

Departament d'estadística

6

5

83%

N

Departament d'estadística

1

0

0%

A003 Estadística dels censos parroquials

C

Departament d'estadística

4

3

75%

A004 Estadística del moviment natural de població

C

Departament d'estadística

14

6

43%

Estadística de matrimonis, unions civils, parelles de fet,
A006
divorcis, separacions i nul·litats

C

Departament d'estadística

20

4

20%

A007 Indicadors demogràfics bàsics

C

Departament d'estadística

16

16

100%

A009 Estadística de les adquisicions de nacionalitat andorrana

D

Departament d'estadística

6

5

83%

A010 Estadística d'estrangers amb permís de residència

C

Departament d'estadística

6

4

67%

C

Altres integrants

9

7

78%

C

Altres integrants

9

4

44%

A018 Enquesta de forces del treball

C

Departament d'estadística

12

12

100%

Estadístiques del moviment laboral registrat al Servei
A019
d'Ocupació

C

Departament d'estadística

24

11

46%

A020 Estadística d'autoritzacions de treball

C

Departament d'estadística

6

4

67%

A021 Estadística de la sinistralitat laboral
A022 Estadística de la incapacitat temporal
A023 Estadístiques de la inspecció de treball

C
D
D

Altres integrants
Altres integrants
Govern d'Andorra

11
6
6

7
1
3

64%
17%
50%

A024 Estadística del pre-ensenyament superior

D

Departament d'estadística

7

2

29%

A025 Estadística de formació professional

D

Departament d'estadística

9

6

67%

A027 Estadística de beques i ajudes a l’estudi

N

Departament d'estadística

4

0

0%

A028 Estadística de la despesa pública en educació

N

Departament d'estadística

4

0

0%

Estadística d’atenció en règim d’internament d’aguts i
A031
sociosanitari

D

Departament d'estadística

4

2

50%

A032 Estadística del conjunt mínim bàsic de dades d'alta hospitalària

C

Departament d'estadística

8

5

63%

A034
A035
A036
A038

D
D
D
D

Govern d'Andorra
Govern d'Andorra
Govern d'Andorra
Govern d'Andorra

10
5
5
2

6
4
3
0

60%
80%
60%
0%

A040 Estadística de la despesa pública en salut

D

Departament d'estadística

6

6

100%

A042 Estadístiques vitals

C

Govern d'Andorra

7

7

100%

A047 Estadística de la distribució personal de la renda

N

Departament d'estadística

4

0

0%

A048 Enquesta de pressupostos familiars

C

Departament d'estadística

4

4

100%

A052 Estadística de prestacions per desocupació involuntària

C

Departament d'estadística

4

3

75%

A055 Estadística de prestacions per fills a càrrec

D

Departament d'estadística

4

3

75%

A056 Estadística de prestacions familiars

D

Departament d'estadística

4

3

75%

A057 Estadística d'ajuts econòmics ocasionals

D

Departament d'estadística

4

3

75%

A059 Estadística de prestacions al pagament del lloguer d'habitatges

D

Departament d'estadística

4

3

75%

A063
A064
A065
A066
A072

C
C
C
C
C

Govern d'Andorra
Govern d'Andorra
Govern d'Andorra
Govern d'Andorra
Govern d'Andorra

4
8
6
1
6

4
5
4
1
5

100%
63%
67%
100%
83%

A074 Estadística d'emergències

C

Departament d'estadística

8

8

100%

A076
A077
A079
A080

N
N
N
N

Govern d'Andorra
Govern d'Andorra
Govern d'Andorra
Govern d'Andorra

14
1
6
2

2
0
3
2

14%
0%
50%
100%

A083 Estadística sobre la participació en les eleccions

N

Departament d'estadística

4

4

100%

A088 Enquesta sobre la conciliació entre vida familiar i laboral

N

Departament d'estadística

4

4

100%

Estadística d'afiliació dels treballadors per compte d'altres a la
A016
Seguretat Social
Estadística d'afiliació del treballadors autònoms a la Seguretat
A017
Social

Estadístiques
demogràfiques i socials

Variables
Total

Estadística de malalties de declaració obligatòria
Estadística sobre la sida i infecció pel VIH
Estadística sobre la tuberculosi
Estadística del càncer

Estadística dels efectius en seguretat ciutadana
Estadística de seguretat: infraccions
Estadística de seguretat: detencions
Estadística d'estupefaents
Estadística de la població reclusa

Estadística d'equipaments i recursos culturals
Estadística d'activitats i produccions culturals
Estadística d'esport federat
Estadística del control del dopatge
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ÀMBIT TEMÀTIC

Estadístiques
econòmiques

Codi Descriptiu

C/D/N

Organisme responsable

A090 Previsions macroeconòmiques

N

A092 Comptabilitat nacional bàsica

Variables
Total

Executades

Executades %

Departament d'estadística

6

6

100%

D

Departament d'estadística

7

5

71%

A093 Comptabilitat trimestral

D

Departament d'estadística

2

2

100%

A094 Taules input-output bàsiques

D

Departament d'estadística

13

0

0%

A096 Registre Estadístic d'Empreses

N

Departament d'estadística

3

0

0%

A098 Estadística del Registre de Comerç

C

Departament d'estadística

6

6

100%

A099 Estadística del Registre de Societats

N

Departament d'estadística

8

7

88%

A101 Estadística estructural de les empreses

D

Departament d'estadística

8

7

88%

A102 Índex de vendes de grans superfícies

N

Departament d'estadística

3

3

100%

A104 Enquesta d'activitats econòmiques de les empreses

N

Departament d'estadística

7

7

100%

A105 Estadística sobre superfícies i tipologies de cultius
A106 Estadística sobre explotacions agràries
A107 Estadística sobre produccions dels cultius

C
C
D

Govern d'Andorra
Govern d'Andorra
Govern d'Andorra

2
2
1

2
1
1

100%
50%
100%

A109 Estadística sobre efectius, produccions i rendiments ramaders

C

Govern d'Andorra

5

5

100%

A110 Estadística de pesca fluvial

C

Govern d'Andorra

1

1

100%

A112 Estadística d'ajudes públiques al sector de l'agricultura

D

Departament d'estadística

1

1

100%

A115 Estadística de l'energia

C

Departament d'estadística

4

4

100%

A116 Estadística de construcció i rehabilitació d'edificis

C

Departament d'estadística

4

0

0%

A117 Estadística de transaccions immobiliàries

C

Departament d'estadística

1

1

100%

A118 Estadística del flux de vehicles

C

Departament d'estadística

8

7

88%

A119 Estadística de matriculacions de vehicles

C

Departament d'estadística

4

2

50%

A120 Estadística del parc automòbil

C

Departament d'estadística

4

3

75%

A122 Estadística del transport públic internacional de viatgers

N

Departament d'estadística

5

4

80%

A123 Enquesta de moviments turístics a les fronteres

C

Departament d'estadística

11

10

91%

A125 Estadística d'ocupació de l'allotjament turístic

D

Departament d'estadística

8

0

0%

A126 Estadística de la despesa turística

C

Departament d'estadística

5

0

0%

A127 Enquesta del perfil turístic

C

Govern d'Andorra

4

0

0%

A128 Estadística del turisme emissor

N

Departament d'estadística

3

3

100%

D

Altres integrants

9

5

56%

C

Departament d'estadística

2

2

100%

A133 Estadística de l'execució del pressupost del sector públic

C

Departament d'estadística

2

2

100%

A135 Estadística tributària bàsica

D

Govern d'Andorra

5

0

0%

A136 Estadística de l'endeutament públic

C

Departament d'estadística

3

3

100%

A137 Estadística del personal del sector públic

N

Departament d'estadística

11

0

0%

A139 Estadística del comerç internacional de béns

C

Departament d'estadística

12

12

100%

A140 Estadística d'inversió estrangera directa

N

Govern d'Andorra

6

6

100%

A142 Índex de preus de consum

C

Departament d'estadística

5

5

100%

A145 Estadística de preus de l'habitatge i del sòl

C

Departament d'estadística

4

4

100%

A147 Preus de venda al públic dels carburants

D

Departament d'estadística

1

1

100%

A149 Estadística de salaris

C

Departament d'estadística

7

3

43%

A131

Estadística sobre la prevenció del blanqueig de capital i el
finançament del terrorisme

A132 Estadística del pressupost del sector públic
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ÀMBIT TEMÀTIC

Codi Descriptiu

ÀMBIT TEMÀTIC

Variables

C
C
C
C
C

Govern d'Andorra
Govern d'Andorra
Govern d'Andorra
Govern d'Andorra
Govern d'Andorra

A160 Estadística de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle

C

Govern d'Andorra

1

1

100%

A161 Estadística de les substàncies que esgoten la capa d'ozó
A162 Estadística sobre residus

C
C

Govern d'Andorra
Govern d'Andorra

1
2

1
2

100%
100%

A163 Enquesta de condicions de vida

N

Departament d'estadística

7

0

0%

A164 Estadística sobre risc de pobresa i exclusió social

N

Departament d'estadística

7

6

86%

A165 Estadístiques de gènere

C

Departament d'estadística

4

3

75%

A168 Estadístiques de consum de les telecomunicacions

C

Departament d'estadística

6

6

100%

Estadística sobre societat de la informació i comunicació als
A169
centres educatius no universitaris

N

Govern d'Andorra

7

4

57%

A171 Estadística sobre l’equipament i l’ús de TIC a les llars

N

Departament d'estadística

5

5

100%

Estadística sobre l’equipament i l’ús de les TIC en les
A172
administracions públiques

N

Govern d'Andorra

6

0

0%

A175 Andorra en xifres

C

Departament d'estadística

1

1

100%

A176 Anuari estadístic

C

Departament d'estadística

1

1

100%

A177 Actualitat estadística

C

Departament d'estadística

1

1

100%

A178 Butlletí mensual de conjuntura

C

Departament d'estadística

1

1

100%

A179 Economic overview on the Principality of Andorra

C

Departament d'estadística

12

12

100%

Atenció a les demandes d'informació estadística oficial dels
A180
organismes internacionals

C

Departament d'estadística

1

1

100%

C/D/N

Organisme responsable

Total

Executades

Executades %

D

Departament d'estadística

1

1

100%

A186 Estandardització de la Classificació funcional de la despesa

D

Departament d'estadística

1

0

0%

Adaptació de la BD del DdE a la Classificació d’activitats
A187
estadístiques

D

Departament d'estadística

1

0

0%

A188 Manteniment i millora de la web del Departament d'Estadística

D

Departament d'estadística

1

1

100%

A189 Reglamentació referent al deure del secret estadístic

D

Departament d'estadística

2

0

0%

Regulació dels convenis entre els organismes del Sistema
A191
estadístic

C

Departament d'estadística

3

3

100%

A192 Reglamentació del Consell Andorrà d'Estadística

N

Departament d'estadística

2

2

100%

A193 Desplegament i reglamentacions de la Llei del Pla d’estadística

D

Departament d'estadística

4

3

75%

D

Departament d'estadística

3

3

100%

C

Departament d'estadística

14

10

71%

D

Departament d'estadística

1

1

100%

A197 Actualització i manteniment del programari estadístic

D

Departament d'estadística

1

1

100%

Actualització i manteniment dels sistemes d'informació
A198
estadística

D

Departament d'estadística

1

0

0%

A199 Plataforma d’intel·ligència de dades del Govern

D

Departament d'estadística

1

0

0%

D

Departament d'estadística

7

0

0%

N

Departament d'estadística

1

1

100%

Qualitat de les aigües superficials
Estadística del recurs hídric
Estadística sobre el clima i la meteorologia
Estadística de la qualitat de l’aire
Estadística de la qualitat del soroll

Codi Descriptiu
A184

Activitats instrumentals

Organisme responsable

Total
5
1
2
3
1

A152
A156
A157
A158
A159

Estadístiques sobre medi
ambient i multiàmbit

C/D/N

Actualització de la Classificació d’activitats econòmiques i
classificacions associades

Elaboració i seguiment dels programes anuals d’activitats
A194
estadístiques
Indicadors de l’acompliment dels principis de l’estadística
A195
oficial
Formació i perfeccionament professional de la funció
A196
estadística

Quadre de comandament sobre el personal de l'Administració
A208
pública
Formació, promoció i suport als usuaris de la informació
A210
estadística
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Executades
5
1
2
3
1

Executades %
100%
100%
100%
100%
100%

Variables

6.

Annex II. Descripció detallada de les activitats estadístiques i la

seva execució

Estimacions de població
Codi de l’activitat estadística: A001
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Població i migració.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.01.A001.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior; Comuns i entitats vinculades; CASS.
Ressenya de l’actuació: Obtenció de les estadístiques oficials de població del Principat, a partir de
l'encreuament de registres administratius i informació estadística disponible.
Principals variables: estoc de població per edat, parròquia, poble, nacionalitat, lloc de naixement, situació de
residència.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Conciliació de fonts.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: gener 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estimacions de població
Codi de l’activitat estadística: A001
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 83%
Informació disponible: Els resultats publicats el 2017 proporcionen la població estimada d’acord amb els
registres dels censos parroquials a dia 1 de gener del 2018
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia3878cat.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 83% atès que no s’ha pogut obtenir la variable estoc de
població per lloc de naixement.
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Registre Estadístic de Població
Codi de l’activitat estadística: A002
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Població i migració.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.01.A002.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior; Ministeri d'Educació i Ensenyament
Superior; Comuns i entitats vinculades; Consell Superior de la Justícia; CASS; FEDA; Andorra Telecom, SAU.
Ressenya de l’actuació: Construcció i manteniment d'un registre continu de naturalesa estadística sobre la
població, d’acord amb la interoperabilitat de les dades administratives i estadístiques disponibles amb
informació general o sectorial, per poder elaborar les estadístiques de població i sociodemogràfiques.
Principals variables: variables principals de la persona.
Tipus d’activitat estadística: Nova.
Origen de la informació: Conciliació de fonts.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física.
Periodicitat de la difusió de dades: No procedent.
Referència temporal dels resultats: Continu.
Disponibilitat dels principals resultats: No pertinent.
Cost de l'activitat estadística: Cost alt.

Registre Estadístic de Població
Codi de l’activitat estadística: A002
Compliment: l’activitat estadística no s’ha realitzat 0%.
Informació disponible: La informació d’aquesta estadística és contínua no hi ha uns resultats públics.
Resultats publicats: Els resultats són continus.
Observacions: Aquesta activitat no s’ha executat atès que no s’ha pogut obtenir les variables persona.
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Estadística dels censos parroquials
Codi de l’activitat estadística: A003
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Població i migració.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.01.A003.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Comuns i entitats vinculades.
Ressenya de l’actuació: Recompte de les persones físiques registrades en els censos parroquials.
Principals variables: edat, nacionalitat, lloc de naixement, lloc de residència.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: gener 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística dels censos parroquials
Codi de l’activitat estadística: A003
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 75%.
Informació disponible: Població estimada i registrada per parròquies.
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia3878cat.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 75% atès que no s’ha pogut obtenir la variable lloc de
naixement.
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Estadística del moviment natural de població
Codi de l’activitat estadística: A004
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Població i migració.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.01.A004.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri de Salut; Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior.
Ressenya de l’actuació: Explotació estadística dels arxius estadístics de parts, naixements, morts fetals
tardanes i defuncions a partir de la informació inclosa en les butlletes estadístiques que els ciutadans
emplenen arran de la declaració d'aquests fets davant del Registre Civil.
Principals variables: naixements: edat, lloc de residència, estat civil, estatus laboral dels pares, nivell
d'instrucció dels pares, pes del nadó i maturitat, parts i morts fetals tardanes. Defuncions: edat, lloc de
defunció, lloc d’enterrament, nacionalitat, estat civil, nivell d'estudis, estatus matrimonial.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu, dades d’origen estadístic basades en un acte
administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu, transcripció de
document estadístic.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: Abril 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística del moviment natural de població
Codi de l’activitat estadística: A004
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 43%
Informació disponible: Evolució dels naixements per parròquia i sexe, naixements per parròquia i sexe,
naixements per edat de la mare, indicadors de natalitat per nacionalitat de la mare, evolució defuncions per
parròquia i sexe, indicadors de mortalitat per nacionalitat i per sexe, casaments per tipus de parròquia, per
tipus i any, creixement vegetatitu per parròquia, comparacions internacionals.
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia3983cat.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 43% atès que no s’han pogut obtenir les següents variables:
-Naixements: Estat civil
-Naixements: Estatus laboral dels pares
-Naixements: Nivell d'instrucció dels pares
-Naixements: parts i morts fetals tardanes
-Defuncions: Lloc d'enterrament
-Defuncions: Estat civil
-Defuncions: Nivell d'estudis
-Defuncions: Estatus matrimonial
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Estadística de matrimonis, unions civils, parelles de fet, divorcis, separacions i nul·litats
Codi de l’activitat estadística: A006
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Població i migració.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.01.A006.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior; Consell Superior de la Justícia.
Ressenya de l’actuació: Explotació dels arxius estadístics de matrimonis, unions civils i parelles de fet amb
l'obtenció de les corresponents tabulacions sobre els matrimonis, unions civils i parelles de fet i els processos
de dissolució del vincle matrimonial.
Principals variables: edat, parròquia, tipus de matrimoni i nacionalitat.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: Abril 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística de matrimonis, unions civils, parelles de fet, divorcis, separacions i nul·litats
Codi de l’activitat estadística: A006
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 20%
Informació disponible: Casaments per tipus i parròquia, casaments per tipus i any
Resultats publicats : http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia3983cat.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 20% atès que no s’han pogut obtenir les següents variables:
-Parelles de fet – Edat
-Parelles de fet – Parròquia
-Parelles de fet - Tipus de matrimoni
-Parelles de fet – Nacionalitat
-Divorcis: Edat
-Divorcis: Parròquia
-Divorcis: Tipus de matrimoni
-Divorcis: Nacionalitat
-Separacions: Edat
-Separacions: Parròquia
-Separacions: Tipus de matrimoni
-Separacions: Nacionalitat
-Nul·litats: Edat
-Nul·litats: Parròquia
-Nul·litats: Tipus de matrimoni
-Nul·litats: Nacionalitat
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Indicadors demogràfics bàsics

Codi de l’activitat estadística: A007
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Població i migració.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.01.A007.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Elaboració dels indicadors demogràfics sobre estructura, fecunditat, mortalitat,
nupcialitat i creixement de la població, a partir de les estimacions de població i altres estadístiques o registres
disponibles.
Principals variables: taxa de creixement natural, taxa de natalitat, taxa de mortalitat, índex d’envelliment,
índex de recanvi de la població en edat activa, índex de sobreenvelliment, índex de dependència juvenil,
índex de dependència senil, índex de dependència global, taxa de fecunditat, relació de nens per dones en
edat fèrtil, indicador conjuntural de fecunditat, edat mitjana a la maternitat, taxa bruta de nupcialitat, taxa neta
de nupcialitat i edat mitjana al matrimoni.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Recopilació de dades, conciliació de fonts.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: Llars, persona física.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 2n trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Indicadors demogràfics bàsics

Codi de l’activitat estadística: A007
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Diferents indicadors demogràfics.
Resultats publicats : http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia3983cat.pdf
Observacions:
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Estadística de les adquisicions de nacionalitat andorrana

Codi de l’activitat estadística: A009
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Població i migració.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.01.A009.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior.
Ressenya de l’actuació: Explotació de dades sobre el volum i les característiques de les persones que han
adquirit la nacionalitat andorrana.
Principals variables: edat, estat civil, lloc de naixement, anys de residència, nacionalitat anterior, tipus de
permís de residència anterior a l'adquisició de la nacionalitat andorrana i anys de residència al país.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 1r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística de les adquisicions de nacionalitat andorrana

Codi de l’activitat estadística: A009
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 83%.
Informació disponible: Obtenció de la nacionalitat andorrana, adquisicions de la nacionalitat andorrana de
residents, baixes en el Registre de Nacionalitats.
Resultats publicats : http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4025cat.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 83% atès que no s’ha pogut obtenir la variable estat civil.
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Estadística d'estrangers amb permís de residència

Codi de l’activitat estadística: A010
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Població i migració.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.01. A010.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior.
Ressenya de l’actuació: Explotació de dades sobre el volum i les característiques dels estrangers amb permís
de residència en vigor. Al llarg de l’any es publiquen dades mensuals i es revisen trimestralment atesos els
períodes efectius de regularització.
Principals variables: edat, nacionalitat, lloc de naixement, anys de residència, tipus de permís de residència i
ocupació.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física.
Periodicitat de la difusió de dades: Mensual.
Referència temporal dels resultats: 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 4 mesos.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística d'estrangers amb permís de residència

Codi de l’activitat estadística: A010
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 67%
Informació disponible: Permisos de residència i treball, residència, fronterer, temporal per a empreses
estrangeres, treball sense residència.
Resultats publicats : http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia3870cat.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 67% atès que no s’han pogut obtenir les variables lloc de
naixement i ocupació.
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Estadística d'afiliació dels treballadors per compte d'altres a la Seguretat Social
Codi de l’activitat estadística: A016
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Treball.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.02. A016.
Organisme/s responsable/s: CASS.
Organisme/s col·laborador/s: Departament d'Estadística.
Ressenya de l’actuació: Explotació de dades sobre el nombre d’afiliacions i treballadors per compte d’altres,
amb els moviments d'altes i baixes d'afiliació al sistema de la Seguretat Social.
Principals variables: afiliats, altes i baixes d'afiliació segons règim de Seguretat Social, edat, sector d’activitat
econòmica, nacionalitat, ocupació, salari, antiguitat, i base de cotització.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física.
Periodicitat de la difusió de dades: Mensual.
Referència temporal dels resultats: 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 3 mesos.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística d'afiliació dels treballadors per compte d'altres a la Seguretat Social
Codi de l’activitat estadística: A016
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 78%
Informació disponible: Altes i baixes del règim de la seguretat social.
Resultats publicats :
https://www.cass.ad/sites/default/files/documents/WEB032019%20Moviment%20matriculacions_0.pdf
https://www.cass.ad/sites/default/files/documents/WEB032019%20Moviment%20altes_0.pdf
https://www.cass.ad/sites/default/files/documents/WEB032019%20Moviment%20baixes_0.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 78% atès que no s’han pogut obtenir les següents variables:
-Ocupació
-Base de cotització
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Estadística d'afiliació del treballadors autònoms a la Seguretat Social

Codi de l’activitat estadística: A017
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Treball.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.02. A017.
Organisme/s responsable/s: CASS.
Organisme/s col·laborador/s: Departament d'Estadística.
Ressenya de l’actuació: Explotació de dades sobre el nombre d’afiliacions i treballadors autònoms afiliats a
diversos règims de la Seguretat Social, amb els moviments d'altes i baixes d'afiliació.
Principals variables: treballadors autònoms pròpiament els esmentats afiliats a diferents règims de la
Seguretat Social. Règim de la Seguretat Social, edat, activitat econòmica, nacionalitat, ocupació, situació
professional, antiguitat i base de cotització.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física.
Periodicitat de la difusió de dades: Mensual.
Referència temporal dels resultats: 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 3 mesos.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística d'afiliació del treballadors autònoms a la Seguretat Social

Codi de l’activitat estadística: A017
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 44%.
Informació disponible: Evolució de treballadors per compte propi afiliats a diversos règims de la Seguretat
Social.
Resultats publicats: https://www.cass.ad/sites/default/files/documents/WEB032019%20Autònoms_0.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 44% atès que no s’han pogut obtenir les següents variables:
-Edat
-Nacionalitat
-Ocupació
-Situació professional
-Antiguitat
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Enquesta de forces del treball
Codi de l’activitat estadística: A018
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Treball.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.02. A018.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre la força de treball per estimar la població activa, inactiva,
ocupada i aturada, i les seves característiques principals, a partir d’una mostra representativa de persones
residents.
Principals variables: edat, nacionalitat, nivell d’estudis, situació actual en relació amb l’activitat, ocupació,
branca d’activitat, remuneració, hores treballades, tipus de contracte, mitjà per buscar feina, temps que busca
feina, motiu per no tenir feina.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d’una operació de camp pròpia.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física.
Periodicitat de la difusió de dades: Trimestral.
Referència temporal dels resultats: 4t trimestre any 2017 i 3rs trimestres de l’any 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 3 mesos.
Cost de l'activitat estadística: Cost alt.

Enquesta de forces del treball
Codi de l’activitat estadística: A018
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%
Informació disponible: Evolució de la població total i de la població activa, evolució de la població ocupada i
aturada, evolució de les taxes de la població en relació amb el mercat laboral, perfil dels grups ocupacionals,
remuneració neta de la feina principal.
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4073cat.pdf
Observacions:
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Estadístiques del moviment laboral registrat al Servei d'Ocupació

Codi de l’activitat estadística: A019
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Treball.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.02. A019.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior.
Ressenya de l’actuació: Explotació de dades sobre el moviment laboral registrat al Servei d'Ocupació,
distingint entre diverses tipologies de demandants d’ocupació i ofertes de llocs de treball.
Principals variables: demandes d’ocupació, contractes registrats, ofertes i col·locacions del Servei
d'Ocupació. Edat, tipus de contracte, tipus de jornada, durada, situació laboral, sector d’activitat econòmica,
nivell d’ocupació i estudis i antiguitat de la inscripció.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física.
Periodicitat de la difusió de dades: Mensual.
Referència temporal dels resultats: 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 2 setmanes.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadístiques del moviment laboral registrat al Servei d'Ocupació

Codi de l’activitat estadística: A019
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 46%
Informació disponible: Nombre total d’assalariats, massa salarial, salari mitjà, gràfics dels sectors principals
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia3874cat.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 46% atès que no s’han pogut obtenir les següents variables:
-Demandes d'Ocupació: per tipus de jornada
-Demandes d'Ocupació: per durada
-Contractes registrats: per tipus de contracte
-Contractes registrats: per tipus de jornada
-Contractes registrats: per durada
-Contractes registrats: per situació laboral
-Contractes registrats per nivell d'Ocupació i estudis
-Ofertes i col·locacions del SO: per edat
-Ofertes i col·locacions del SO: per tipus de contracte
-Ofertes i col·locacions del SO: per tipus de jornada
-Ofertes i col·locacions del SO: per durada
-Ofertes i col·locacions del SO: per situació laboral
-Ofertes i col·locacions del SO per nivell d'Ocupació i estudis
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Estadística d'autoritzacions de treball

Codi de l’activitat estadística: A020
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Treball.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.02. A020.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior.
Ressenya de l’actuació: Explotació de dades sobre el volum i les característiques dels estrangers amb permís
de residència i treball en vigor.
Principals variables: edat, nacionalitat, lloc de naixement, anys de residència, tipus d’autorització i ocupació.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física.
Periodicitat de la difusió de dades: Trimestral.
Referència temporal dels resultats: 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 4 mesos.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística d'autoritzacions de treball

Codi de l’activitat estadística: A020
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 67%.
Informació disponible: Autoritzacions inicials de residència i treball, autoritzacions inicials de treball fronterer,
autoritzacions inicials per empreses estrangeres, autoritzacions en vigor de residència i treball, autoritzacions
en vigor de residència (sense treball), autorizacions en vigor de treball fronterer, autoritzacions en vigor per
empreses estrangeres.
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia3971cat.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 67% atès que no s’han pogut obtenir les següents variables:
-Lloc de naixement
-Ocupació
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Estadística de la sinistralitat laboral

Codi de l’activitat estadística: A021
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Treball.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.02.A021.
Organisme/s responsable/s: CASS.
Organisme/s col·laborador/s: Departament d'Estadística; Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior.
Ressenya de l’actuació: Explotació de dades sobre accidents de treball, diferenciant entre característiques i
tipus de casos esdevinguts.
Principals variables: accidents de treball, jornades no treballades, gravetat de l'accident, accidents sense
baixa. Activitat econòmica del centre, ocupació del treballador, lloc de l'accident, tipus de treball, tipus de lesió
soferta per l'accidentat i altres característiques de la persona afectada i del centre de treball.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d’origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física, empresa, establiment, administracions
públiques.
Periodicitat de la difusió de dades: Mensual.
Referència temporal dels resultats: 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 3 mesos.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística de la sinistralitat laboral

Codi de l’activitat estadística: A021
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 64%.
Informació disponible: accidents de treball per sector d’activitat de gener a desembre.
Resultats publicats: https://www.cass.ad/sites/default/files/documents/WEB022019_Accidents201812M.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 64% atès que no s’han pogut obtenir les següents variables:
-Jornades no treballades
-Ocupació del treballador
-Lloc de l'accident
-Tipus de treball
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Estadística de la incapacitat temporal

Codi de l’activitat estadística: A022
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Treball.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.02. A022.
Organisme/s responsable/s: CASS.
Organisme/s col·laborador/s: Departament d'Estadística; Ministeri de Salut.
Ressenya de l’actuació: Explotació de dades sobre les prestacions per incapacitat temporal i les seves
característiques principals.
Principals variables: nombre i prestacions per incapacitat temporal, import, situació laboral, duració mitjana,
activitat econòmica i ocupació.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 3 mesos.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística de la incapacitat temporal

Codi de l’activitat estadística: A022
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 17%.
Informació disponible: Evolució mensual del nombre de persones assegurades que han estat en incapacitat
temporal
Resultats publicats:
https://www.cass.ad/sites/default/files/documents/WEB082019%20Nombre%20malalts%20en%20atur.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 17% atès que no s’han pogut obtenir les següents variables:
-Import
-Situació laboral
-Duració
-Activitat econòmica
-Ocupació
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Estadístiques de la inspecció de treball
Codi de l’activitat estadística: A023
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Treball.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.02. A023.
Organisme/s responsable/s: Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior.
Organisme/s col·laborador/s: Departament d'Estadística.
Ressenya de l’actuació: Explotació de les dades sobre l'acció inspectora en l'àmbit laboral exercida pels
organismes competents i les seves característiques principals.
Principals variables: activitat inspectora, mesures i resultats, àrees d'actuació, sector econòmic, equipaments
i recursos.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física, empresa, establiment, administracions
públiques.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 1r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadístiques de la inspecció de treball
Codi de l’activitat estadística: A023
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 50%
Informació disponible: Total de consultes, inspeccions i expedients incoats durant l’any 2017.
Resultats publicats: https://www.treball.ad/images/stories/PDFs/Inspeccio/Estadistiques_2017.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 50% atès que no s’han pogut obtenir les següents variables:
-Àrees d'actuació
-Equipaments
-Recursos
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Estadística del pre-ensenyament superior

Codi de l’activitat estadística: A024
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Educació.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.03. A024.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior; Ambaixada Espanyola:
Conselleria d’Educació d’Andorra; Delegació de l’Ensenyament Francès a Andorra.
Ressenya de l’actuació: Explotació estadística del cens escolar i d’altres registres disponibles per conèixer les
característiques més rellevants dels tres sistemes educatius sobre ensenyaments anteriors a la universitat:
educació maternal, primera ensenyança, segona ensenyança, batxillerat, formació professional, garantia
social, educació especial, ensenyament artístic, ensenyament d’idiomes, educació d’adults i altres
ensenyaments.
Principals variables: inscripcions d’estudiants (incloent-hi les seves característiques demogràfiques per tipus
de sistema educatiu), variables demogràfiques i curriculars de l’alumnat matriculat i graduat, alumnes a
l’estranger, alumnes que necessiten recursos addicionals, llengües adquirides, alumnes repetidors.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física, centre educatiu.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: Curs 2017-2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 3r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Estadística del pre-ensenyament superior
Codi de l’activitat estadística: A024
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 29%.
Informació disponible: Centres escolars, estudiants escolars per sexe, per nacionalitat, per sistema educatiu,
per nivell educatiu, mobilitat escolar per parròquies, distribució per nivells educatius.
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4293cat.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 29% atès que no s’han pogut obtenir les següents variables:
-Inscripcions d'estudiants (incloent-hi les seves característiques demogràfiques per tipus de Sistema
Educatiu)
-Variables curriculars de l'alumnat matriculat
-Alumnes que necessiten recursos adicionals
-Llengües adquirides
-Alumnes repetidors

Informe sobre el grau de compliment dels objectius del Programa estadístic 2018
Pàgina 27 de 134

Estadística de formació professional

Codi de l’activitat estadística: A025
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Educació.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.03.A025.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior; Ambaixada Espanyola:
Conselleria d’Educació d’Andorra; Delegació de l’Ensenyament Francès a Andorra.
Ressenya de l’actuació: Explotació estadística del cens escolar per conèixer el perfil, la situació, la trajectòria
i els resultats acadèmics dels alumnes de formació professional.
Principals variables: grups, alumnes matriculats, alumnes de nou ingrés, alumnes graduats, titularitat del
centre, ensenyaments impartits, família professional, variables demogràfiques i curriculars de l’alumnat
graduat.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física, centre educatiu, centres d’ensenyament
superior.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: Curs 2017-2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 3r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Estadística de formació professional

Codi de l’activitat estadística: A025
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 67%.
Informació disponible: Especialitats dels alumnes de batxillerat i formació professional
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4293cat.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 67% atès que no s’han pogut obtenir les següents variables:
-Alumnes de nou ingrés
-Alumnes graduats
-Variables curriculars de l'alumnat graduat
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Estadística de beques i ajudes a l’estudi
Codi de l’activitat estadística: A027
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Educació.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.03. A027.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior; Universitat d'Andorra; Ambaixada
Espanyola: Conselleria d’Educació d’Andorra; Delegació de l’Ensenyament Francès a Andorra; Ens privats.
Ressenya de l’actuació: Coneixement dels recursos econòmics destinats a beques per les administracions
educatives i els ens privats en l’àmbit d’Andorra.
Principals variables: nombre i import de les beques, tipologia de la beca i nivell educatiu.
Tipus d’activitat estadística: Nova.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Administracions públiques, altres organismes o institucions.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: Curs 2017-2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 3r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Estadística de beques i ajudes a l’estudi

Codi de l’activitat estadística: A027
Compliment: l’activitat estadística no s’ha realitzat 0%
Informació disponible:
Resultats publicats:
Observacions: L’activitat estadística no s’ha pogut desenvolupar per manca de dades necessàries per portarla a terme. El Ministeri d’Educació i Ensenyament superior està treballant per poder disposar de registres
administratius més complets.
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Estadística de la despesa pública en educació

Codi de l’activitat estadística: A028
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Educació.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.03.A028.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior; Ministeri de Finances; Universitat
d'Andorra; Ambaixada Espanyola: Conselleris d’Educació d’Andorra; Delegació de l’Ensenyament Francès a
Andorra.
Ressenya de l’actuació: Coneixement dels recursos econòmics del sector públic destinats a la despesa en
educació, d’acord amb les metodologies i els estàndards en matèria de comptabilitat nacional.
Principals

variables:

capítols

econòmics

de

despesa pressupostària

relativa

als

diferents

tipus

d’ensenyament, formació d’adults, convenis educatius i foment de l’educació.
Tipus d’activitat estadística: Nova.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Centre educatiu, centre d’ensenyament superior,
administracions públiques, altres organismes o institucions, administracions locals.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 3r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Estadística de la despesa pública en educació

Codi de l’activitat estadística: A028
Compliment: l’activitat estadística no s’ha realitzat 0%.
Informació disponible:
Resultats publicats:
Observacions: L’activitat estadística no s’ha complert, s’ha fet la recopilació i tractament de la informació
però no s’ha fet la difusió pública.
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Estadística d’atenció en règim d’internament d’aguts i sociosanitari

Codi de l’activitat estadística: A031
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Salut.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.04. A031.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri de Salut; CASS; SAAS; Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior
Ressenya de l’actuació: Informació de l'activitat assistencial dels centres amb internament, provisors de
serveis d'atenció, que permeti mostrar el funcionament del sector i fer-ne el seguiment i l'anàlisi de l‘evolució,
a més d'obtenir diferents índexs.
Principals variables: nombre d’ingressos, nombre d’altes, durada de l’estada, edat.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física, administracions públiques, establiment i
empresa.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 3r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Estadística d’atenció en règim d’internament d’aguts i sociosanitari

Codi de l’activitat estadística: A031
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 50%.
Informació disponible: Informació relativa al conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) de l’activitat
d’hospitalització d’aguts i de la unitat de cirugia sense ingrés de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell l’any
2017.
Resultats publicats: https://www.salut.ad/images/stories/Salut/pdfs/departament/Estadistica_CMBD_2017.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 50% atès que no s’han pogut obtenir les següents variables:
-Nombre d'ingressos
-Durada de l'estada
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Estadística del conjunt mínim bàsic de dades d'alta hospitalària
Codi de l’activitat estadística: A032
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Salut.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.04.A032.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri de Salut; CASS; SAAS.
Ressenya de l’actuació: Explotació estadística del recull que el SAAS facilita al Ministeri encarregat de la
salut amb el conjunt mínim bàsic de dades d'alta hospitalària (CMBDAH) de l’Hospital, en què es recull
informació d'activitat i morbiditat, a partir de les altes del centre.
Principals variables: nombre d’ingressos, nombre d’altes, durada de l’estada, servei, patologia principal,
procediments i diagnòstics, natalitat, mortalitat hospitalària.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física, administracions públiques, establiment i
empresa..
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 3r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Estadística del conjunt mínim bàsic de dades d'alta hospitalària
Codi de l’activitat estadística: A032
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 63%
Informació disponible: Informació relativa al conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) de l’activitat
d’hospitalització d’aguts i de la unitat de cirugia sense ingrés de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell l’any
2017
Resultats publicats: https://www.salut.ad/images/stories/Salut/pdfs/departament/Estadistica_CMBD_2017.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 63% atès que no s’han pogut obtenir les següents variables:
-Durada de l’estada
-Servei
-Natalitat
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Estadística de malalties de declaració obligatòria
Codi de l’activitat estadística: A034
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Salut.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.04.A034.
Organisme/s responsable/s: Ministeri de Salut.
Organisme/s col·laborador/s: Ens privats (metges i centres declarants, laboratoris d’anàlisis clíniques).
Ressenya de l’actuació: Tractament i anàlisi de les butlletes de les malalties de declaració obligatòria, tant les
numèriques com les individualitzades. Aquesta treball es pot veure complementat per informació provinent del
Sistema d’Informació Microbiològic d’Andorra (SIMA).
Principals variables: malalties de declaració numèrica: nombre de casos, tipus de malaltia i centre declarant.
Malalties de declaració individualitzada: edat del pacient, tipus de malaltia, centre declarant, data d’inici dels
símptomes i declaració per sospita o per confirmació.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: Dades d’origen estadístic basades en un acte administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu, transcripció de
document estadístic.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física, administracions públiques, establiment i
empresa.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 4rt trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt alt.

Estadística de malalties de declaració obligatòria
Codi de l’activitat estadística: A034
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 60%
Informació disponible: malalties de declaració numèrica: nombre de casos, tipus de malaltia.
Resultats publicats:
https://www.salut.ad/images/stories/Salut/pdfs/Vigilancia_Malalties_Declaracio_obligatoria.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 60% atès que no s’han pogut obtenir les següents variables:
-Centre declarant
-Edat del pacient
-Data d'inici dels símptomes
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Estadística sobre la sida i infecció pel VIH
Codi de l’activitat estadística: A035
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Salut.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.04.A035.
Organisme/s responsable/s: Ministeri de Salut.
Organisme/s col·laborador/s: Ens privats (metges i centres declarants; laboratoris d’anàlisis clíniques;
farmàcies comunitàries i hospitalària).
Ressenya de l’actuació: Tractament i anàlisi de la informació registrada en el sistema de vigilància del VIHSida del ministeri encarregat de la salut per obtenir les dades estadístiques bàsiques sobre els casos de sida
i sobre l'evolució de prevalença de la infecció pel VIH, així com aspectes microbiològics, clínics, de tractament
i de conductes relacionades.
Principals variables: nombre de pacients diagnosticats de VIH-sida per edat, estat clínic, factors de risc de
transmissió, pacients en tractament, nombre de casos nous.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu, dades d’una operació de camp pròpia.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu, transcripció de
document estadístic.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física, administracions públiques, establiment i
empresa.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: Desembre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost moderat.

Estadística sobre la sida i infecció pel VIH
Codi de l’activitat estadística: A035
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 80%.
Informació disponible: Nombre de pacients diagnosticats per edat, evolució. Prevalença, incidència HIV 20082017 a Europa. Incidència SIDA 2008-2017 a Europa.
Resultats publicats: https://www.salut.ad/temes-de-salut/vih-sida
Obsercions: : Aquesta activitat s’ha executat al 80% atès que no s’ha pogut obtenir la variable de l’estat clínic.
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Estadística sobre la tuberculosi
Codi de l’activitat estadística: A036
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Salut.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.04.A036.
Organisme/s responsable/s: Ministeri de Salut.
Organisme/s col·laborador/s: Ens privats (metges i centres declarants; laboratoris d’anàlisis clíniques).
Ressenya de l’actuació: Tractament i anàlisi de la informació registrada en el sistema de vigilància de la
tuberculosi del ministeri encarregat de la salut per obtenir les dades estadístiques bàsiques sobre els casos
de tuberculosi i sobre l'evolució de la infecció, així com aspectes microbiològics, clínics i de tractament.
Principals variables: nombre de pacients diagnosticats de tuberculosi per edat, tipus de tuberculosi, dades de
proves diagnòstiques, nombre de casos nous, dades de l’estudi de contactes.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu, dades d’una operació de camp pròpia.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu, transcripció de
document estadístic.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física, administracions públiques, establiment i
empresa.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: Març 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost moderat.

Estadística sobre la tuberculosi
Codi de l’activitat estadística: A036
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat 60%.
Informació disponible: Nombre de casos de tuberculosi 2017
Resultats publicats: https://www.salut.ad/temes-de-salut/tuberculosi
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 60% atès que no s’ha pogut obtenir les següents variables:
-Dades de proves diagnòstiques
-Dades d'estudi de contactes
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Estadística del càncer
Codi de l’activitat estadística: A038
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Salut.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.04.A038.
Organisme/s responsable/s: Ministeri de Salut.
Organisme/s col·laborador/s: SAAS, Pla Director d’Oncologia del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, Unitats de cribratge del càncer de mama. Institut Català d’Oncologia.
Ressenya de l’actuació: Recollida de la informació dels casos de càncer incidents segons edat, localització
tumoral i mortalitat, entre d’altres, i estimació de les dades necessàries per conèixer la magnitud de la
malaltia. Inclou també l’anàlisi d’activitat realitzada en els programes de detecció precoç i dels resultats del
cribratge.
Principals variables: edat i localització tumoral.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: Dades d’origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física, administracions públiques, establiment i
empresa.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2016.
Disponibilitat dels principals resultats: 4rt trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Estadística del càncer
Codi de l’activitat estadística: A038
Compliment: l’activitat estadística no s’ha realitzat 0%.
Informació disponible:
Resultats publicats:
Observacions: L’activitat estadística no s’ha pogut desenvolupar per manca de les dades necessàries per
portar-la a terme.
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Estadística de la despesa pública en salut
Codi de l’activitat estadística: A040
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Salut.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.04.A040.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri de Finances; Ministeri de Salut; CASS; SAAS.
Ressenya de l’actuació: Coneixement dels recursos econòmics del sector públic destinats a la despesa en
salut pública, d’acord amb les metodologies i els estàndards en matèria de comptabilitat nacional.
Principals variables: capítols econòmics de despesa pressupostària relativa a la gestió dels serveis de salut,
plans de salut, finançament del sistema hospitalari, col·laboracions i convenis internacionals, gestió dels
medicaments i productes sanitaris i prevenció i promoció de la seguretat ciutadana en matèria de salut.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Establiment, administracions públiques, altres organismes o
institucions i administracions locals.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 3r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Estadística de la despesa pública en salut
Codi de l’activitat estadística: A040
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Magnituds i indicadors principals, classificació econòmica i funcional de la despesa
pública en salut per sector institucionals
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4250cat.pdf
Observacions:
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Estadístiques vitals

Codi de l’activitat estadística: A042
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Salut.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.04.A042.
Organisme/s responsable/s: Ministeri de Salut.
Organisme/s col·laborador/s: Departament d'Estadística; Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior.
Ressenya de l’actuació: Explotació de dades relatives als naixements, causes de mort i altres variables
expressades en la butlleta estadística de naixement i defunció, una vegada s’han enregistrat, codificat i
depurat. Anualment es fa l'anàlisi dels indicadors de mortalitat i naixement i estudis de periodicitat no fixada.
Principals variables: naixements, edat de la mare, tipus de part, pes en néixer, setmanes de gestació, entre
altres. Defuncions per edat, causes de la mort.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu, transcripció de
document administratiu estadístic.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 4rt trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost alt.

Estadístiques vitals
Codi de l’activitat estadística: A042
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Mortalitat general, mortalitat per causes, mortalitat per grups d’edat, mortalitat
prematura, mortalitat evitable, estandardització de la mortalitat, taxa de natalitat i fecunditat, fecunditat.
Resultats publicats:
https://www.salut.ad/images/stories/Salut/pdfs/departament/Natalitat_Mortalitat_2012-2016.pdf
Observacions:
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Estadística de la distribució personal de la renda
Codi de l’activitat estadística: A047
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Ingressos i consum.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.05.A047.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri de Finances.
Ressenya de l’actuació: Explotació de dades sobre el nivell i la distribució personalde la renda de les llars, a
partir d’una mostra representativa de la població resident vinculada a l’Enquesta de condicions de vida.
Principals variables: rendes de capital, rendes de propietat, rendes de treball, prestacions socials.
Tipus d’activitat estadística: Nova.
Origen de la informació: Dades d'una operació de camp pròpia; Dades d’origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: Llars, persona física.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 2n trimestre 2019.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Estadística de la distribució personal de la renda
Codi de l’activitat estadística: A047
Compliment: L’activitat estadística no s’ha realitzat 0%.
Informació disponible:
Resultats publicats:
Observacions: L’activitat estadística no s’ha complert, s’ha fet la recopilació i el tractament de la informació
però està pendent de revisions.
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Enquesta de pressupostos familiars
Codi de l’activitat estadística: A048
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Ingressos i consum.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.05.A048.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre l’evolució de les despeses en consum de béns i serveis
destinats a les llars, així com la seva estructura i distribució, a partir d’una mostra representativa de la
població resident.
Principals variables: característiques sociodemogràfiques dels membres de la llar, característiques de
l’habitatge i els seus serveis, despesa realitzada durant un període de referència en un concepte de la CCIF
al Principat i a l’exterior.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d’una operació de camp pròpia.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: Llars.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 3r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost alt.

Enquesta de pressupostos familiars
Codi de l’activitat estadística: A048
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Despesa de les llars residents a Andorra, característiques de les llars residents a
Andorra.
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4297cat.pdf
Observacions:
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Estadística de prestacions per desocupació involuntària
Codi de l’activitat estadística: A052
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Protecció social.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.06.A052.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior.
Ressenya de l’actuació: Explotació de les dades disponibles sobre les prestacions per desocupació
involuntària, amb les sevescaracterístiques i els imports corresponents.
Principals variables: nombre i import de les prestacions, persones beneficiàries segons característiques
sociodemogràfiques i econòmiques.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física; llars.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 1r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística de prestacions per desocupació involuntària
Codi de l’activitat estadística: A052
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 75%.
Informació disponible: Evolució de les prestacions socials per desocupació involuntària 2016-2017, nombre
de sol·licituds de prestació favorables i desfavorables, nombre de sol·licituds favorables per tipus de família,
nombre d’ajuts per parròquia, ajuts per nacionalitat, ajuts per sexe i nombre de fills a càrrec, ajuts per sexe i
nacionalitat, ajuts per sexe i edat.
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4196cat.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 75% atès que no s’ha pogut obtenir la variable persones
beneficiàries segons característiques econòmiques.
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Estadística de prestacions per fills a càrrec
Codi de l’activitat estadística: A055
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Protecció social.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.06.A055.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior; CASS.
Ressenya de l’actuació: Explotació de les dades disponibles sobre les prestacions per fills a càrrec, amb les
sevescaracterístiques i els imports corresponents.
Principals variables: nombre i import de les prestacions, persones beneficiàries segons característiques
sociodemogràfiques i econòmiques.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física, llars.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 1r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística de prestacions per fills a càrrec
Codi de l’activitat estadística: A055
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 75%.
Informació disponible: Sol·licituds favorables per nombre de fills a càrrec. Evolució de les prestacions
familiars per fill a càrrec 2016-2017
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4133cat.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 75% atès que no s’ha pogut obtenir la variable persones
beneficiàries segons característiques econòmiques.
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Estadística de prestacions familiars
Codi de l’activitat estadística: A056
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Protecció social.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.06.A056.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior; Comuns i entitats vinculades; CASS.
Ressenya de l’actuació: Explotació de les dades disponibles sobre les prestacions familiars, amb llurs
característiques i els imports corresponents.
Principals variables: nombre i import de les prestacions, persones beneficiàries segons característiques
sociodemogràfiques i econòmiques.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física, llars.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 1r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística de prestacions familiars
Codi de l’activitat estadística: A056
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 75%.
Informació disponible: Evolució de les prestacions familiars
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4133cat.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 75% atès que no s’ha pogut obtenir la variable persones
beneficiàries segons característiques econòmiques.
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Estadística d'ajuts econòmics ocasionals
Codi de l’activitat estadística: A057
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Protecció social.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.06.A057.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior; Comuns i entitats vinculades.
Ressenya de l’actuació: Explotació de les dades disponibles sobre els ajuts econòmics ocasionals, amb les
seves característiques i els imports corresponents, per tipus de llar i segons les tipologies d’ajuts (ajuts a les
dones, ajuts als infants, cobertura de necessitats bàsiques, etc.).
Principals variables: nombre i import de les prestacions, persones beneficiàries segons característiques
sociodemogràfiques i econòmiques.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física, llars.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 1r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística d'ajuts econòmics ocasionals
Codi de l’activitat estadística: A057
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 75%.
Informació disponible: Evolució ajuts econòmics ocasionals 2016-2017, nombre de sol·licituds de prestació
favorables i desfavorables.
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4099cat.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 75% atès que no s’ha pogut obtenir la variable persones
beneficiàries segons característiques econòmiques.
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Estadística de prestacions al pagament del lloguer d'habitatges
Codi de l’activitat estadística: A059
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Protecció social.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.06.A059.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior.
Ressenya de l’actuació: Explotació de les dades disponibles sobre els ajuts al pagament del lloguer de
l'habitatge habitual, amb les seves característiques i els imports corresponents.
Principals variables: nombre i import de les prestacions, persones beneficiàries segons característiques
sociodemogràfiques i econòmiques.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física, llars.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 3r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística de prestacions al pagament del lloguer d'habitatges
Codi de l’activitat estadística: A059
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 75%.
Informació disponible: Ajuts per a l’habitatge de lloguer. Total de sol·licituds, distribució de sol·licituds per
parròquia, distribució de les sol·licituds per nacionalitat, distribució de sol·licituds favorables per col·lectius,
distribució de les sol·licituds per motius de denegació.
Resultats publicats: https://www.aferssocials.ad/images/stories/docs/Dades_Ajuts_Habitatge_2018.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 75% atès que no s’ha pogut obtenir la variable persones
beneficiàries segons característiques econòmiques.
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Estadística dels efectius en seguretat ciutadana
Codi de l’activitat estadística: A063
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Justícia i seguretat.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.08.A063.
Organisme/s responsable/s: Departament de Policia; Departament d’Institucions Penitenciàries.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior; UIFAND; Comuns i entitats
vinculades.
Ressenya de l’actuació: Coneixement del nombre d’efectius per tipus de cos de seguretat i per tipologia de
graduació.
Principals variables: efectius dels cossos policials per graduació i tipologia, efectius dels bombers per
graduació i tipologia, efectius penitenciaris per graduació i tipologia, i altres efectius en seguretat ciutadana.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física, adminstracions públiques.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 2n trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística dels efectius en seguretat ciutadana
Codi de l’activitat estadística: A063
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Efectius dels cossos policials, efectius penitenciaris, efectius dels bombers.
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4252cat.pdf
Observacions:
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Estadística de seguretat: infraccions
Codi de l’activitat estadística: A064
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Justícia i seguretat.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.08.A064.
Organisme/s responsable/s: Departament de Policia.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Explotació de les dades administratives disponibles en matèria d’infraccions
relacionades amb la seguretat ciutadana.
Principals variables: infractors (segons edat i nacionalitat), tipologia de la infracció, infraccions denunciades i
resoltes, localització, víctimes i altres característiques.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física, administracions públiques.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 3r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Estadística de seguretat: infraccions
Codi de l’activitat estadística: A064
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 63%.
Informació disponible: Infraccions denunciades, infraccions resoltes.
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4395cat.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 63% atès que no s’han pogut obtenir les següents variables:
-Infractors per edat
-Infractors per nacionalitat
-Víctimes
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Estadística de seguretat: detencions
Codi de l’activitat estadística: A065
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Justícia i seguretat.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.08.A065.
Organisme/s responsable/s: Departament de Policia.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Explotació de les dades administratives disponibles en matèria de detencions de
persones relacionades amb la seguretat ciutadana.
Principals variables: detinguts, antecedents, lloc d’origen i residència, edat, situació laboral i nacionalitat.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física, administracions públiques.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 3r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Estadística de seguretat: detencions
Codi de l’activitat estadística: A065
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 67%.
Informació disponible: Detencions per situació judicial, per situació de residència de la persona detinguda, per
nacionalitat, per tram d’edat, detencions amb imputació de tipologies d’infracció específiques.
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4391cat.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 67% atès que no s’han pogut obtenir les següents variables:
-Antecedents
-Situació laboral

Informe sobre el grau de compliment dels objectius del Programa estadístic 2018
Pàgina 48 de 134

Estadística d'estupefaents
Codi de l’activitat estadística: A066
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Justícia i seguretat.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.08.A066.
Organisme/s responsable/s: Departament de Policia.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Explotació de les dades administratives disponibles sobre la quantitat intervinguda
d'estupefaents i del nombre anual de controls realitzats.
Principals variables: quantitat intervinguda d’estupefaent per tipologia i lloc de confiscació.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física, adminstracions públiques.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 3r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística d'estupefaents
Codi de l’activitat estadística: A066
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Quantitat intervinguda d’estupefaents, detencions per nacionalitat i residència, controls
amb intervenció per cànnabis i derivats.
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4272cat.pdf
Observacions:
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Estadística de la població reclusa
Codi de l’activitat estadística: A072
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Justícia i seguretat.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.08.A072.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Institucions Penitenciàries.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Coneixement quantitatiu de la població reclusa i del nombre d’ingressos anuals.
Principals variables: població reclusa (segons edat i nacionalitat), situació processal, tipologia de la reclusió,
condemnes i ingressos, població reclusa dins i fora del país.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 1r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística de la població reclusa
Codi de l’activitat estadística: A072
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 83%.
Informació disponible: Ocupació del Centre Penitenciari de la Comella, població reclusa per sexe i
nacionalitat, ingressos penitenciaris per sexe i edat, evolució de la població reclusa segons a situació
processal, any 2017, condemnes segons l’estada i la durada.
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4389cat.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 83% atès que no s’ha pogut obtenir la variable població
reclusa dins i fora del país.

Informe sobre el grau de compliment dels objectius del Programa estadístic 2018
Pàgina 50 de 134

Estadística d'emergències
Codi de l’activitat estadística: A074
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Justícia i seguretat.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.08.A074.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior.
Ressenya de l’actuació: Coneixement de les intervencions realitzades pel Departament de Prevenció i
Extinció d'Incendis i Salvament. Informació sobre els incendis produïts i les seves característiques, els
salvaments realitzats, les assistències prestades i les pràctiques impartides.
Principals variables: incendis, salvaments, assistències i pràctiques, per lloc i tipus.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Administracions públiques.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 1r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Estadística d'emergències
Codi de l’activitat estadística: A074
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Informació sobre els incendis produïts i les seves característiques.
Resultats publicats: http://www.incendis.ad/ https://www.bombers.ad/
https://www.iea.ad/estadistiques-dels-incendis
Observacions:
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Estadística d'equipaments i recursos culturals
Codi de l’activitat estadística: A076
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Cultura.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.09.A076.
Organisme/s responsable/s: Ministeri de Cultura, Joventut i Esports.
Organisme/s col·laborador/s: Departament d'Estadística; Comuns i entitats vinculades; ens privats.
Ressenya de l’actuació: Coneixement del nombre, la capacitat, les característiques i l’evolució dels
equipaments i recursos culturals.
Principals variables: infraestructura, equipaments, serveis, activitat, accessibilitat, personal, fons, titularitat,
tipologia de museus, teatres. Nombre de visitants, exposicions, tipologia d’exposicions, consum.
Tipus d’activitat estadística: Nova.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: Administracions públiques, administracions locals, entitats
culturals.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 2n trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística d'equipaments i recursos culturals
Codi de l’activitat estadística: A076
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 14%.
Informació disponible: Ofereix informació sobre l’equipament i els recursos culturals al Principat, a partir de
dades administratives, fonts externes i dades de l’enquesta sobre l’equipament i l’ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació de les llars
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4279cat.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 14% atès que no s’han pogut obtenir les següents variables:
-Infraestructura
-Equipaments
-Serveis
-Activitat
-Accessibilitat
-Personal
-Fons
-Titularitat
-Tipologia de museus
-Teatres
-Exposicions
-Tipologia d'exposicions
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Estadística d'activitats i produccions culturals
Codi de l’activitat estadística: A077
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Cultura.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.09.A077.
Organisme/s responsable/s: Ministeri de Cultura, Joventut i Esports.
Organisme/s col·laborador/s: Departament d'Estadística; Comuns i entitats vinculades; ens privats.
Ressenya de l’actuació: Coneixement del nombre, les característiques i l’evolució de les produccions culturals
i les activitats generades en els àmbits editorial, escènic, muesístic, arxivística, bibliotecari i similars.
Principals variables: nombre d’activitats culturals (producció editorial, exhibicions cinematogràfiques,
exposicions artístiques, interpretacions musicals, conferències).
Tipus d’activitat estadística: Nova.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: Administracions públiques, administracions locals, entitats
culturals.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 3r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística d'activitats i produccions culturals
Codi de l’activitat estadística: A077
Compliment: l’activitat estadística no s’ha realitzat 0%.
Informació disponible:
Resultats publicats:
Observacions: L’activitat estadística no ha estat duta a terme per l’organisme responsable per manca de
dades disponibles.
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Estadística d'esport federat
Codi de l’activitat estadística: A079
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Cultura.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.09.A079.
Organisme/s responsable/s: Ministeri de Cultura, Joventut i Esports.
Organisme/s col·laborador/s: Departament d'Estadística.
Ressenya de l’actuació: Coneixement de les característiques principals dels esports federats mitjançant els
registres i altres informacions administratives disponibles.
Principals variables: llicències, clubs, esportistes d'alt nivell, participació. Federacions o modalitats esportives,
tipus de competició.
Tipus d’activitat estadística: Nova.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Administracions públiques, administracions locals, altres
organismes o institucions.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 3r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Estadística d'esport federat
Codi de l’activitat estadística: A079
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 50%.
Informació disponible: Llicències esportives per naturalesa, rati del nombre de llicències per cada mil
habitants, esportistes d’alt nivell. Evolució 2015-2016 a 2017-2018
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4424cat.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 50% atès que no s’han pogut obtenir les següents variables:
-Clubs
-Participació
-Tipus de competició
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Estadística del control del dopatge
Codi de l’activitat estadística: A080
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Esports.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.09.A080.
Organisme/s responsable/s: Ministeri de Cultura, Joventut i Esports.
Organisme/s col·laborador/s: Departament d'Estadística.
Ressenya de l’actuació: Coneixement de les actuacions i els resultats efectuats en el control del dopatge
mitjançant els registres i altres informacions administratives.
Principals variables: controls efectuats i nombre de positius per tipus de competició.
Tipus d’activitat estadística: Nova.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Administracions públiques.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 3r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Estadística del control del dopatge
Codi de l’activitat estadística: A080
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Resum de controls antidopatge
Resultats publicats: https://www.esports.ad/agencia-andorrana-antidopatge
https://www.agad.ad/estadistiques-agad
https://www.agad.ad/estadistiques-cea-2006-2015
Observacions:
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Estadística sobre la participació en les eleccions
Codi de l’activitat estadística: A083
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Les activitats polítiques i les associacions.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.10.A083.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Serveis del Cap de Govern; Comuns i entitats vinculades.
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre la participació ciutadana en les eleccions comunals i
generals, a partir de l’explotació del cens electoral i altres registres administratius disponibles.
Principals variables: nombre de votants i no votants per parròquia, edat i altres característiques, per
convocatòria electoral.
Tipus d’activitat estadística: Nova.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física.
Periodicitat de la difusió de dades: Quadriennal.
Referència temporal dels resultats: cinc darreres convocatòries.
Disponibilitat dels principals resultats: 2n trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística sobre la participació en les eleccions
Codi de l’activitat estadística: A083
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: població electoral i participació per parròquia, per sexe, per tram d’edat, per lloc de
naixement, per lloc de residència en el moment de l’elecció, per tipus de vot (en el cas que voti)
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4129cat.pdf
Observacions:
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Enquesta sobre la conciliació entre vida familiar i laboral
Codi de l’activitat estadística: A088
Objectiu i finalitat: Estadístiques demogràfiques i socials: Ús del temps.
Classificació d’activitats estadístiques: 01.11.A088.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre la conciliació entre la vida laboral i la vida familiar a partir
d’una mostra representativa de persones residents vinculada a l’Enquesta de forces del treball.
Principals variables: responsabilitats que poden constituir un obstacle per incorporar-se al mercat laboral,
dedicació a la cura de nens, flexibilitat horària, dades sociodemogràfiques i laborals de les persones.
Tipus d’activitat estadística: Nova.
Origen de la informació: Dades d’una operació de camp pròpia.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física.
Periodicitat de la difusió de dades: Quadriennal.
Referència temporal dels resultats: 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 1r trimestre 2019.
Cost de l'activitat estadística: Cost alt.

Enquesta sobre la conciliació entre vida familiar i laboral
Codi de l’activitat estadística: A088
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Responsabilitats en l’atenció o cura de persones a càrrec, flexibilitat en les condicions
de treball, interrupció de l’activitat professional i permisos parentals
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4455cat.pdf
Observacions:
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Previsions macroeconòmiques
Codi de l’activitat estadística: A090
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Estadístiques macroeconòmiques.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.01.A090.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: AFA; Ministeri de Finances.
Ressenya de l’actuació: Elaboració de les previsions de les principals macromagnituds de l'economia
andorrana (creixement del PIB i diversos components de la demanda i l’ocupació), amb la finalitat de disposar
d’una valoració del creixement econòmic previst i dels factors fonamentals que la determinen.
Principals variables: producte interior brut, valor afegit brut, inflació, massa salarial, assalariats i comerç
internacional.
Tipus d’activitat estadística: Nova.
Origen de la informació: Recopilació de dades, conciliació de fonts.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2018-2021.
Disponibilitat dels principals resultats: 2n i 4t trimestre de 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost moderat.

Previsions macroeconòmiques
Codi de l’activitat estadística: A090
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Selecció de les variables macroeconòmiques que són objecte de previsions
plurianuals: Producte interior brut, valor afegit brut, massa salarial i nombre d’assalariats, comerç
internacional de béns, Índex de Preus de Consum.
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4087cat.pdf
Observacions:
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Comptabilitat nacional bàsica
Codi de l’activitat estadística: A092
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Comptes econòmics.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.02.A092.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri de Finances; AFA; Tribunal de Comptes.
Ressenya de l’actuació: Elaboració dels comptes econòmics anuals en el marc del Sistema europeu de
comptes 2010 i la classificació d’activitats econòmiques vigent, a partir de la síntesi i la conciliació de les fonts
estadístiques i administratives disponibles i la disponibilitat del Marc input-output d’Andorra, per tal de generar
les estimacions regulars del producte interior brut (PIB) pel costat de l’oferta, la demanda i les rendes. Per a
l’anualitat 2018 es preveu una estimació avançada i una semidefintiva pel cantó de l’oferta.
Principals variables: valor afegit brut per sectors productius, impostos nets sobre els productes, valor afegit
total, PIB pel costat de l’oferta (avanç i estimació semidefinitiva). Valors corrents, constants i en paritat de
poder adquisitiu.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: Recopilació de dades, conciliació de fonts.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: Març i desembre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Comptabilitat nacional bàsica
Codi de l’activitat estadística: A092
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 71%.
Informació disponible: Comptes econòmics anuals
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4317cat.pdf
Observacions: Activitat executa al 71%. Les diferents variables s'han estimat mitjançant una estimació
indirecta. Esta previst implementar les estimacions directes en base a la metodologia recomanada per
EUROSTAT el quart trimestre del 2020.
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Comptabilitat trimestral
Codi de l’activitat estadística: A093
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Comptes econòmics.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.02.A093.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: AFA; Ministeri de Finances.
Ressenya de l’actuació: Elaboració trimestral de les estimacions del Producte Interior Brut (PIB), en el marc
del Sistema europeu de comptes 2010 i la classificació d’activitats econòmiques vigent, a partir de les fonts
estadístiques i administratives disponibles. Per a l’anualitat 2018 es preveu una estimació del PIB trimestral
pel costat de l’oferta.
Principals variables: taxes de variació del valor afegit brut i producte interior brut (en termes reals) per sectors
d’activitat econòmica.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: Recopilació de dades, conciliació de fonts.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: Trimestral.
Referència temporal dels resultats: 4t trimestre 2017 i tres primers trimestres 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 3 mesos.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Comptabilitat trimestral
Codi de l’activitat estadística: A093
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Comptes econòmics trimestrals
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4188cat.pdf
Observacions:
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Taules input-output bàsiques
Codi de l’activitat estadística: A094
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Comptes econòmics.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.02.A094.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s:.
Ressenya de l’actuació: Elaboració de la Taula d'origen, la Taula de destinació i la Taula simètrica de
l’economia andorrana per tal de fonamentar els comptes econòmics anuals i les estimacions de les
macromagnituds econòmiques.
Principals variables: valor de la producció, consums intermedis, consum final, formació bruta de capital,
comerç exterior, marges comercials, marges de transports, impostos nets sobre els productes, excedent brut
d’explotació, valor afegit brut a preus bàsics, llocs de treball a temps complert, matriu de coeficients tècnics,
multiplicadors.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: Recopilació de dades, conciliació de fonts.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: Quadriennal.
Referència temporal dels resultats: 2015.
Disponibilitat dels principals resultats: 4t trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt alt

Taules input-output bàsiques
Codi de l’activitat estadística: A094
Compliment: l’activitat estadística no s’ha realitzat 0%.
Informació disponible:
Resultats publicats:
Observacions: Atesa la complexitat de l’activitat estadística aquesta no s’ha dut a terme al complet tot i que
es preveu que estigui acabada al quart trimestre del 2020.
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Registre Estadístic d'Empreses
Codi de l’activitat estadística: A096
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Estadístiques de les empreses.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.03.A096.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació; Ministeri de Finances; Ministeri
d'Afers Socials, Justícia i Interior; Ministeri de Salut; CASS; Consell Superior de la Justícia.
Ressenya de l’actuació: Construcció i manteniment d'un registre continu de naturalesa estadística sobre les
empreses i els establiments, d’acord amb la interoperabilitat de les dades administratives i estadístiques
disponibles amb informació general o sectorial, per poder realitzar les estadístiques d’empreses, la seva
demografia i constituir el marc de llista de mostres sobre empreses i establiments.
Principals variables: nombre d’empreses i establiments per sector d’activitat, forma jurídica i dimensió.
Tipus d’activitat estadística: Nova.
Origen de la informació: Dades d’origen administratiu; dades d’operació de camp pròpia.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: Empresa, establiment.
Periodicitat de la difusió de dades: No procedent.
Referència temporal dels resultats: Continu.
Disponibilitat dels principals resultats: No pertinent.
Cost de l'activitat estadística: Cost alt.

Registre Estadístic d'Empreses
Codi de l’activitat estadística: A096
Compliment: l’activitat estadística no s’ha realitzat 0%.
Informació disponible: La informació d’aquesta estadística és contínua no hi ha uns resultats publicats.
Resultats publicats: Els resultats són continus.
Observacions: Activitat no realitzada. Previsió quart trimestre del 2020.
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Estadística del Registre de Comerç
Codi de l’activitat estadística: A098
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Estadístiques de les empreses.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.03.A098.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació.
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre els establiments inscrits, modificats i les seves baixes,
d’acord amb la classificació d'activitats econòmiques vigent.
Principals variables: nombre total d’establiments registrats, inscrits i donats de baixa per sectors, per
parròquia.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Establiment.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: Gener 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Estadística del Registre de Comerç
Codi de l’activitat estadística: A098
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Nombre d’establiments per sector d’activitat, per parròquia, altes d’establiments per
sector d’activitat, altes d’establiments per parròquia, baixes d’establiments per sector d’activitat, baixes
d’establiments per parròquia, creació neta d’establiments per sector d’activitat, creació neta d’establiments
per parròquia.
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia3906cat.pdf
Observacions:
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Estadística del Registre de Societats
Codi de l’activitat estadística: A099
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Estadístiques de les empreses.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.03.A099.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació.
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre les societats creades, dissoltes, i les seves modificacions,
d’acord amb la classificació d'activitats econòmiques vigent.
Principals variables: nombre total de societats inscrites, creades i donades de baixa, societats que han
modificat el capital i per parròquia.
Tipus d’activitat estadística: Nova.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Empresa, establiment.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 2n trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Estadística del Registre de Societats
Codi de l’activitat estadística: A099
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 88%.
Informació disponible: Societats actives, societats constituïdes, societats cancel·lades.
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4351cat.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 88% atès que no s’ha pogut obtenir la variable de societats
que han modificat el capital per parròquia.
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Estadística estructural de les empreses
Codi de l’activitat estadística: A101
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Estadístiques de les empreses.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.03.A101.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri de Finances; Ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació; CASS.
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre les característiques principals de l’activitat econòmica dels
sectors productius no financers de l’economia, amb l’estimació harmonitzada del respectiu valor afegit brut a
preus de mercat, valor de la producció i excedent brut d’explotació a partir de la informació estadística i
administrativa disponible.
Principals variables: empreses actives, establiments, personal ocupat, ingressos i despeses d’explotació,
valor de la producció, valor afegit brut a preus de mercat i a cost de factors, excedent brut d’explotació i
productivitat per treballador per sectors d’activitat econòmica.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: Dades d’origen administratiu; dades d’operació de camp pròpia.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: Empresa, establiment.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2015.
Disponibilitat dels principals resultats: 4t trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Estadística estructural de les empreses
Codi de l’activitat estadística: A101
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 88%.
Informació disponible: Recull informació econòmica de les empreses no financeres que desenvolupen alguna
activitat en el Principat d’Andorra, des de l’any 2012 al 2015.
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4483cat.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 88% atès que no s’ha pogut obtenir la variable
d’establiments.
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Índex de vendes de grans superfícies
Codi de l’activitat estadística: A102
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Estadístiques de les empreses.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.03.A102.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Elaboració d’un indicador mensual de l'evolució del volum de vendes en els
establiments comercials al detall definits com a grans superfícies que operen al Principat, a partir d’una
mostra representativa de les facturacions o vendes declarades pels establiments. Al llarg de l’any 2018 es
procedirà a la recollida mensual d’informació que servirà de base pel càlcul de l’índex a partir de l’any 2019.
Principals variables: índex de vendes global, productes alimentaris i resta de productes.
Tipus d’activitat estadística: Nova.
Origen de la informació: Dades d’una operació de camp pròpia.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Enquesta telefònica.
Subjectes dels quals es requereix informació: Empresa, establiment.
Periodicitat de la difusió de dades: Mensual.
Referència temporal dels resultats: 2019.
Disponibilitat dels principals resultats: 2 mesos a partir de febrer 2019.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Índex de vendes de grans superfícies
Codi de l’activitat estadística: A102
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Índex de vendes a preus corrents, índex de vendes a preus constants, índex
d’ocupació per sexe i per tipus de jornada laboral
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4499cat.pdf
Observacions:
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Enquesta d'activitats econòmiques de les empreses
Codi de l’activitat estadística: A104
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Estadístiques econòmiques.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.03.A104.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre l’activitat econòmica principal i secundària, consums i
despeses específiques, nivells d’ocupació i altres variables de les empreses no financeres no incloses en la
informació administrativa o estadística disponible, a partir d’una mostra representativa d’empreses i
establiments.
Principals variables: activitat principal i secundària, personal ocupat, nombre d’hores treballades, despeses
de personal i d’explotació, xifra de negocis, consums, inversions.
Tipus d’activitat estadística: Nova.
Origen de la informació: Dades d’una operació de camp pròpia.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Enquesta multicanal.
Subjectes dels quals es requereix informació: Empresa, establiment.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2016 i 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 1r trimestre del 2019.
Cost de l'activitat estadística: Cost moderat.

Enquesta d'activitats econòmiques de les empreses
Codi de l’activitat estadística: A104
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Conjunt de variables relacionades amb l’activitat econòmica de les empreses no
financeres del Principat a partir d’una mostra representativa d’empreses.
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4580cat.pdf
Observacions:
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Estadística sobre superfícies i tipologies de cultius
Codi de l’activitat estadística: A105
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Estadístiques sectorials.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.04.A105.
Organisme/s responsable/s: Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.
Organisme/s col·laborador/s: Ramaders d’Andorra, SA.
Ressenya de l’actuació: Explotació de dades sobre les superfícies ocupades pels cultius i les seves
tipologies, a partir del Registre d’Explotacions Agràries.
Principals variables: superfície agrícola per tipus, rendiment dels cultius per tipus.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Explotació agrària, empreses, establiments.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 1r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística sobre superfícies i tipologies de cultius
Codi de l’activitat estadística: A105
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Explotacions i superfície de conreus per parròquia. Any 2017
Resultats publicats: https://www.agricultura.ad/images/stories/estadistiques/conreus/2017.pdf
https://www.agricultura.ad/images/stories/estadistiques/conreus/GraficSuperficiePerParroquia_2017.pdf
Observacions:
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Estadística sobre explotacions agràries
Codi de l’activitat estadística: A106
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Estadístiques sectorials.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.04.A106.
Organisme/s responsable/s: Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.
Organisme/s col·laborador/s: Ramaders d’Andorra, SA.
Ressenya de l’actuació: Explotació de dades sobre les característiques bàsiques de les explotacions agràries,
a partir del Registre d'Explotacions Agràries.
Principals variables: nombre d’explotacions per parròquia, nombre de titulars i delegats de les explotacions.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Explotació agrària, empreses, establiments.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 1r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística sobre explotacions agràries
Codi de l’activitat estadística: A106
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 50%.
Informació disponible: Explotacions i superfície de conreus per parròquia. Any 2017
Resultats publicats: https://www.agricultura.ad/images/stories/estadistiques/conreus/2017.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 50% atès que no s’ha pogut obtenir la variable de nombre de
titulars i delegats de les explotacions.
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Estadística sobre produccions dels cultius
Codi de l’activitat estadística: A107
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Estadístiques sectorials.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.04.A107.
Organisme/s responsable/s: Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.
Organisme/s col·laborador/s: Ramaders d’Andorra, SA.
Ressenya de l’actuació: Explotació de dades sobre les superfícies ocupades pels cultius i l’estimació de les
produccions corresponents, a partir del Registre d’Explotacions Agràries.
Principals variables: producció agrícola per tipus de cultius.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu, Dades d’origen estadístic.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: Explotació agrària.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 1r trimestre 2019.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística sobre produccions dels cultius
Codi de l’activitat estadística: A107
Compliment: l’activitat estadística no s’ha realitzat 100%.
Informació disponible: producció agrícola per tipus de cultius.
Resultats publicats: https://www.agricultura.ad/images/stories/estadistiques/conreus/2018.pdf
Observacions:
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Estadística sobre efectius, produccions i rendiments ramaders
Codi de l’activitat estadística: A109
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Estadístiques sectorials.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.04.A109.
Organisme/s responsable/s: Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.
Organisme/s col·laborador/s: Ramaders d’Andorra, SA.
Ressenya de l’actuació: Explotació de dades sobre els efectius ramaders, a partir de la informació continguda
en el Registre d'Explotacions Agràries i en el Registre d’Animals de Renda.
Principals variables: nombre d’explotacions ramaderes per tipus i parròquia, nombre d’animals per tipus i
parròquia, nombre d’animals sacrificats per tipus.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Explotació agrària.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 1r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística sobre efectius, produccions i rendiments ramaders
Codi de l’activitat estadística: A109
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Nombre d’explotacions ramaderes per tipus i parròquia, nombre d’animals per tipus i
parròquia.
Resultats publicats: https://www.agricultura.ad/images/stories/estadistiques/bestiar/Padral2017.pdf
https://www.agricultura.ad/images/stories/estadistiques/bestiar/Estat_bestiar_1987-Ara.pdf
Observacions:
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Estadística de pesca fluvial
Codi de l’activitat estadística: A110
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Estadístiques sectorials.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.04.A110.
Organisme/s responsable/s: Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre les característiques principals de l’activitat de la pesca
fluvial, a partir de les informacions administratives disponibles.
Principals variables: nombre de llicències de pesca per tipus.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 1r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística de pesca fluvial
Codi de l’activitat estadística: A110
Compliment: l’activitat estadística no s’ha realitzat 100%
Informació disponible: nombre de llicències de pesca per tipus.
Resultats publicats: https://www.patrimoninatural.ad/pesca/llicencia-de-pesca
https://www.patrimoninatural.ad/images/stories/Estadistiques_pesca.pdf
Observacions:
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Estadística d'ajudes públiques al sector de l'agricultura
Codi de l’activitat estadística: A112
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Estadístiques sectorials.
Classificació d’activitats esta dístiques: 02.04.A112.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri de Finances; Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat;
comuns i entitats vinculades; Ramaders d’Andorra, SA.
Ressenya de l’actuació: Coneixement dels recursos econòmics del sector públic destinats als ajuts a les
explotacions agrícoles.
Principals variables: capítols econòmics de despesa pressupostària relativa a la sanitat i la protecció dels
animals i la producció animal.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Explotació agrària, empreses, establiments.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: Juny 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Estadística d'ajudes públiques al sector de l'agricultura
Codi de l’activitat estadística: A112
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Ajuts públics al sector de l’agricultura, import dels ajuts, distribució dels tipus d’ajuts,
variacions interanuals dels ajuts, nombre d’explotacions i ajuts atorgats
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4210cat.pdf
Observacions:
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Estadística de l'energia
Codi de l’activitat estadística: A115
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Estadístiques sectorials: Energia.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.04.A115.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat; FEDA; CTRA (SA);
Comuns i entitats vinculades.
Ressenya de l’actuació: Explotació de dades sobre la producció i distribució de l’energia elèctrica, incloent-hi
la tipologia de tecnologies, la importació de productes energètics i el consum, a partir de la informació
administrativa i dels agents que operen en el sector.
Principals variables: producció d’energia electrica, importació de productes energètics, consum d’energia, per
tipologia de tecnologies.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Empresa, establiment, administracions públiques, empreses
públiques.
Periodicitat de la difusió de dades: Mensual.
Referència temporal dels resultats: 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 3 setmanes.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística de l'energia
Codi de l’activitat estadística: A115
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%
Informació disponible: Consum d’energia en TEP, elèctrica en MWh
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia3884cat.pdf
Observacions:
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Estadística de construcció i rehabilitació d'edificis
Codi de l’activitat estadística: A116
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Estadístiques sectorials.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.04.A116.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri d’Ordenament Territorial; Comuns i entitats vinculades.
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre les autoritzacions i finalitzacions d'obra nova, rehabilitació i
demolició, així com de les ajudes públiques relacionades.
Principals variables: autoritzacions d’obra nova i metres quadrats autoritzats, per parròquia i tipus.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document estadístic.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física, empresa, establiment, administracions
públiques.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 3r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística de construcció i rehabilitació d'edificis
Codi de l’activitat estadística: A116
Compliment: l’activitat estadística no s’ha realitzat 0%.
Informació disponible:
Resultats publicats:
Observacions: L’activitat estadística no s’ha dut a terme per manca de les dades necessàries.
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Estadística de transaccions immobiliàries
Codi de l’activitat estadística: A117
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Estadístiques sectorials.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.04.A117.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri de Finances.
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre els habitatges i les seves tipologies implicats en les
transaccions de compravenda, a partir de la informació tributària i administrativa disponible. Anualment, part
de la informació es desglossarà també per parròquia.
Principals variables: béns immobles per tipus.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física, empresa, administracions públiques.
Periodicitat de la difusió de dades: Trimestral.
Referència temporal dels resultats: Trimestres del 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 1 mes.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Estadística de transaccions immobiliàries
Codi de l’activitat estadística: A117
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Nombre de transaccions immobiliàries, béns immobles transmesos, valor dels béns
immobles transmesos, superfície construïda tramesa, preu de l’habitatge i del sòl dels béns transmesos,
transaccions immobiliàries.
Resultats publicats:
http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4069cat.pdf
http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4117cat.pdf
http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4238cat.pdf
http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4393cat.pdf
http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4722cat.pdf
Observacions:
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Estadística del flux de vehicles
Codi de l’activitat estadística: A118
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Estadístiques sectorials.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.04.A118.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior; Ministeri d'Ordenament Territorial.
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre l'entrada de vehicles per les fronteres i la mobilitat interna,
a partir de les observacions efectuades a les duanes i altres informacions disponibles.
Principals variables: nombre de vehicles, tipus, vials i sentit de circulació, entrada i sortida per frontera i dies
que roman tancada alguna frontera.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Observació directa de fets i fenòmens.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document estadístic.
Subjectes dels quals es requereix informació: No procedent.
Periodicitat de la difusió de dades: Mensual.
Referència temporal dels resultats: 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 2 setmanes.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística del flux de vehicles
Codi de l’activitat estadística: A118
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 88%.
Informació disponible: Entrada de vehicles per les fronteres
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4065cat.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 88% atès que s’ha editat i produït la variable dies que roman
tancada alguna frontera però no s’ha publicat. Aquesta es produira en el programa 2020.
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Estadística de matriculacions de vehicles
Codi de l’activitat estadística: A119
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Estadístiques sectorials: Transport.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.04.A119.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació.
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre les matriculacions de vehicles i les seves transmissions, de
primera i de segona mà, a partir de la informació administrativa disponible.
Principals variables: nombre de vehicles matriculats i transmissions de primera i segona mà, tant per tipus
com per tipus de combustible.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: No procedent.
Periodicitat de la difusió de dades: Mensual.
Referència temporal dels resultats: 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 1 setmana.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística de matriculacions de vehicles
Codi de l’activitat estadística: A119
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 50%.
Informació disponible: Matriculació de vehicles, matriculació de vehicles per tipus de carburant
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia3960cat.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 50% atès que no s’han pogut obtenir les següents variables:
-Transmissions de primera i segona mà per tipus
-Transmissions de primera i segona mà per tipus de combustible
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Estadística del parc automobilístic
Codi de l’activitat estadística: A120
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Estadístiques sectorials.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.04.A120.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació.
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre els vehicles del parc i les seves característiques, incloses
les relatives a la inspecció tècnica de vehicles, segons la informació continguda en el Registre de vehicles.
Principals variables: nombre de vehicles totals, inspeccionats, tipologia del vehicle i antiguitat.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: No procedent.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 1r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística del parc automobilístic
Codi de l’activitat estadística: A120
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 75%.
Informació disponible: Parc automobilístic d’Andorra, evolució anual
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4049cat.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 75% atès que no s’ha pogut obtenir la variable:
-Nombre de vehicles inspeccionats
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Estadística de transport públic internacional de viatgers
Codi de l’activitat estadística: A122
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Estadístiques sectorials Transport.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.04.A122.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri d’Ordenament Territorial.
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre els viatges i viatgers relatius al transport col·lectiu regular o
discrecional d’àmbit internacional, a partir de la informació administrativa disponible en matèria de transport
internacional de viatgers.
Principals variables: línia d’autobús, tipus de servei, nombre de vehicles, nombre de viatgers, procedència del
viatger.
Tipus d’activitat estadística: Nova.
Origen de la informació: Dades d'una operació de camp pròpia; Dades d’origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 1r trimestre del 2019.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt alt.

Estadística de transport públic internacional de viatgers
Codi de l’activitat estadística: A122
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 80%.
Informació disponible: Nombre de viatges realitzats, nombre de viatgers transportats, perfil dels viatgers.
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4505cat.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 80% atès que no s’ha pogut obtenir la variable de nombre de
vehicles.
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Enquesta de moviments turístics a les fronteres
Codi de l’activitat estadística: A123
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Estadístiques sectorials.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.04.A123.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri de Turisme; Andorra Telecom, SAU; Andorra Turisme, SAU.
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre els turistes i excursionistes estrangers que visiten Andorra i
les seves característiques principals, a partir d’una mostra representativa de visitants que creuen la frontera
en vehicles lleugers i en autobusos, així com altres informacions estadístiques i administratives disponibles.
Principals variables: nombre d’ocupants per vehicle, tipus de vehicles, país de procedència del vehicle, motiu
de la visita, nombre de pernoctacions, tipus d’allotjament, zona d’allotjament, procedència dels visitants, edat,
gènere, relació del grup.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d’una operació de camp pròpia.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física.
Periodicitat de la difusió de dades: Mensual.
Referència temporal dels resultats: 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 3 setmanes.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt alt.

Enquesta de moviments turístics a les fronteres
Codi de l’activitat estadística: A123
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 91%.
Informació disponible: Moviments turístics a les fronteres, característiques socioeconòmiques: tipus de relació
dels visitants, motius de visita, característiques de les pernoctacions
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4376cat.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 91% atès que no s’ha pogut obtenir la variable de gènere.
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Estadística d'ocupació de l'allotjament turístic
Codi de l’activitat estadística: A125
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Estadístiques sectorials: Turisme.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.04.A125.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri de Turisme; Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior.
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre l'ocupació als allotjaments turístics, a partir de la informació
administrativa o estadística disponible.
Principals variables: grau d’ocupació, pernoctació mitjana, nombre de pernoctacions total, nombre de turistes,
categoria d’allotjament, zona de l’allotjament, capacitat de l’establiment, dades sociodemogràfiques dels
clients (edat, procedència, etc.).
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu, dades d’operació de camp pròpia.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: Empresa, establiment.
Periodicitat de la difusió de dades: Temporada turística.
Referència temporal dels resultats: Temporades 2019.
Disponibilitat dels principals resultats: 3 mesos.
Cost de l'activitat estadística: Cost moderat.

Estadística d'ocupació de l'allotjament turístic
Codi de l’activitat estadística: A125
Compliment: l’activitat estadística no s’ha realitzat 0%.
Informació disponible:
Resultats publicats:
Observacions: Activitat en fase d’estudi. S’està realitzant una auditoria de la base de dades. Previsió 2020.
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Estadística de la despesa turística
Codi de l’activitat estadística: A126
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Estadístiques sectorials: Turisme.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.04.A126.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri de Turisme; Andorra Turisme, SAU; AFA.
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre la despesa mitjana i global efectuada pels turistes i
excursionistes, a partir d’una mostra representativa de visitants que creuen la frontera en vehicles lleugers i
en autobusos, així com altres informacions estadístiques i administratives disponibles.
Principals variables: despesa total per l'estada, despesa per tipus de béns i serveis, tipus de visitants, durada
de l'estada, motiu de visita.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'una operació de camp pròpia; Dades d’origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 3r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt alt.

Estadística de la despesa turística
Codi de l’activitat estadística: A126
Compliment: l’activitat estadística no s’ha realitzat 0%.
Informació disponible:
Resultats publicats:
Observacions: L’activitat estadística està pendent de revisió i aprovació.
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Enquesta del perfil turístic
Codi de l’activitat estadística: A127
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Estadístiques sectorials: Turisme.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.04.A127.
Organisme/s responsable/s: Ministeri de Turisme; Andorra Turisme, SAU.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Identificació del perfil dels visitants i estudi del seu comportament, a partir d’una
mostra representativa de visitants segons l’estació de l’any,així com altres informacions estadístiques i
administratives disponibles.
Principals variables: contractació del viatge a Andorra, hàbits de visita a Andorra, satisfacció, perfil
sociodemogràfic dels visitants.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d’una operació de camp pròpia.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Enquesta presencial.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física.
Periodicitat de la difusió de dades: Temporada turística.
Referència temporal dels resultats: Temporades 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 2 mesos.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt alt.

Enquesta del perfil turístic
Codi de l’activitat estadística: A127
Compliment: l’activitat estadística no s’ha realitzat 0%.
Informació disponible:
Resultats publicats:
Observacions: L’activitat estadística no ha estat duta a terme per l’organisme responsable.
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Estadística del turisme emissor
Codi de l’activitat estadística: A128
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Estadístiques sectorials: Turisme.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.04.A128.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: AFA.
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre els viatges dels residents a l’estranger i el consum efectuat
en béns i serveis fora del Principat per tal d’estimar la despesa turística, a partir d’una mostra representativa
de la població resident.
Principals variables: nombre de viatges, destinacions i despesa per tipus de béns i serveis.
Tipus d’activitat estadística: Nova.
Origen de la informació: Dades d'una operació de camp pròpia; Dades d’origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 2n trimestre 2019.
Cost de l'activitat estadística: Cost alt.

Estadística del turisme emissor
Codi de l’activitat estadística: A128
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Principals característiques dels viatges i les excursions fets pels residents al Principat
d’Andorra (destí, motiu del viatge, tipus d’allotjament, pernoctacions, despesa, tipus de transport, etc.)
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4575cat.pdf
Observacions:
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Estadística sobre la prevenció del blanqueig de capital i el finançament del terrorisme
Codi de l’activitat estadística: A131
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Estadístiques sectorials del sector financer.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.04.A131.
Organisme/s responsable/s: Unitat d'Intel·ligència Financera.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Coneixement de les incidències i informació sobre les mesures de prevenció del
blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, així com I’estudi de riscos corresponent, a partir de la
informació administrativa i financera disponible.
Principals variables: declaracions de sospita. Nombre d’expedients iniciats, els expedients tramesos a la
Fiscalia General, els expedients arxivats, els expedients que es troben en curs d’investigació, i el nombre de
persones físiques o jurídiques investigades. Per sector o per subjectes obligats. Nombre de processos
judicials vinculats a la corrupció i a les xarxes internacionals de delinqüència organitzada dedicades al
narcotràfic i al blanqueig de capitals. Nombre de sol•licituds d’inversió estrangera. Resolucions judicials
favorables i desfavorables.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Administracions públiques.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 3r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Estadística sobre la prevenció del blanqueig de capital i el finançament del terrorisme
Codi de l’activitat estadística: A131
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 56%.
Informació disponible: Expedients iniciats, tramesos, arxivats, en curs d’investigació.
Resultats publicats: https://www.uifand.ad/images/stories/Docs/2016-2017_Memoria_Cat.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 56% atès que no s’ha pogut obtenir les següents variables:
-Expedients arxivats (per sector o subjectes obligats).
-Expedients en curs d'investigació (per sector o subjectes obligats).
-Nombre de processos judicials vinculats a la corrupció i a les xarxes internacionals de delinqüència
organitzada dedicades al narcotràfic i al blanqueig de capitals.
-Resolucions judicials favorables i desfavorables.
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Estadística del pressupost del sector públic
Codi de l’activitat estadística: A132
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Finances públiques, fiscals i de les estadístiques del sector
públic.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.05.A132.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri de Finances.
Ressenya de l’actuació: Coneixement del pressupost inicial d'ingressos i despeses del sector públic, d’acord
amb el marc del Sistema europeu de comptes 2010 i segons les classificacions que hi siguin aplicables.
Principals variables: capítols econòmics d’ingrés i despesa pressupostària del sector públic.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Administracions públiques, administracions locals, empreses
públiques, altres organismes o institucions.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: Maig 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Estadística del pressupost del sector públic
Codi de l’activitat estadística: A132
Compliment: l’activitat estadística s’ha executat al 100%.
Informació disponible: Informació del Pressupost d’ingressos i despeses del sector públic per a l’exercici 2018
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4002cat.pdf
Observacions:
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Estadística de l'execució del pressupost del sector públic
Codi de l’activitat estadística: A133
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Finances públiques, fiscals i de les estadístiques del sector
públic.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.05.A133.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri de Finances.
Ressenya de l’actuació: Coneixement de l'execució del pressupost d'ingressos i despeses del sector públic,
d’acord amb el marc del Sistema europeu de comptes 2010 i segons les classificacions que hi siguin
aplicables.
Principals variables: capítols econòmics d’ingrés i despesa pressupostària del sector públic.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Administracions públiques, administracions locals, empreses
públiques, altres organismes o institucions.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: Octubre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Estadística de l'execució del pressupost del sector públic
Codi de l’activitat estadística: A133
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Informació de la liquidació pressupostària d’ingressos i despeses del sector públic per
a l’exercici 2017.
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4260cat.pdf
Observacions:
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Estadística tributària bàsica
Codi de l’activitat estadística: A135
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Finances públiques, fiscals i de les estadístiques del sector
públic.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.05.A135.
Organisme/s responsable/s: Ministeri de Finances.
Organisme/s col·laborador/s: Departament d'Estadística.
Ressenya de l’actuació: Coneixement de la recaptació i d’altres característiques bàsiques dels principals
impostos indirectes i directes de l'Administració tributària, els comuns i la Seguretat Social, així com altres
dades relatives a declarants, bases imposables i tipus impositius.
Principals variables: recaptació líquida i contret dels tributs de caràcter directe i indirecte, així com dades
relatives a declarants, bases imposables i liquidables, tipus impositius, quotes i altres variables relatives als
principals impostos.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Administracions públiques.
Periodicitat de la difusió de dades: Trimestral.
Referència temporal dels resultats: 4t trimestre 2017 i tres primers trimestres 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 3 mesos.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Estadística tributària bàsica
Codi de l’activitat estadística: A135
Compliment: l’activitat estadística no s’ha realitzat 0%.
Informació disponible:
Resultats publicats:
Observacions: L’activitat estadística no ha estat duta a terme per l’organisme responsable.
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Estadística de l'endeutament públic
Codi de l’activitat estadística: A136
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Finances públiques, fiscals i de les estadístiques del sector
públic.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.05.A136.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri de Finances.
Ressenya de l’actuació: Coneixement de l'endeutament públic del sector institucional "Administracions
públiques" segons el Sistema Europeu de Comptes 2010 .
Principals variables: volum d’endeutament segons principals figures, tipus de termini i maduresa.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Administracions públiques, Empresespúbliques, Altres
organismes o institucions i Administracions locals.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: Octubre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Estadística de l'endeutament públic
Codi de l’activitat estadística: A136
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Informació sobre l’endeutament públic del sector institucional
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4347cat.pdf
Observacions:
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Estadística del personal del sector públic
Codi de l’activitat estadística: A137
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Finances públiques, fiscals i de les estadístiques del sector
públic.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.05.A137.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri de Funció Pública i Reforma de l’Administració; CASS.
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades relatives al personal al servei de l’administració pública del
Principat, a partir de la informació administrativa disponible.
Principals variables: nombre de persones per entitat, tipus d’administració, tipus de contracte, ocupació,
nivell, nacionalitat, edat, massa salarial, despesa en formació, recompte d’accions formatives i altres
característiques.
Tipus d’activitat estadística: Nova.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Administracions públiques, administracions locals, empreses
públiques, altres organismes o institucions.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 3r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística del personal del sector públic
Codi de l’activitat estadística: A137
Compliment: l’activitat estadística no s’ha realitzat 0%.
Informació disponible:
Resultats publicats:
Observacions: L’activitat estadística no s’ha complert, s’ha fet la recopilació i el tractament de la informació
però no s’ha fet la difusió pública. Previsió quart trimestre 2019.
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Estadística del comerç internacional de béns
Codi de l’activitat estadística: A139
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Comerç internacional i balança de pagaments.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.06.A139.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri de Finances; Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat;
FEDA.
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre els volums físics i valor dels béns intercanviats entre
Andorra i la resta del món, d’acord amb les classificacions que li siguin d’aplicació i a partir de la informació
duanera disponible.
Principals variables: importacions i exportacions en valors i quantitats per secció/capítol i per països
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física; Empresa; Establiment.
Periodicitat de la difusió de dades: Mensual.
Referència temporal dels resultats: 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 1 mes.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Estadística del comerç internacional de béns
Codi de l’activitat estadística: A139
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Informació sobre les importacions i exportacions
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia3880cat.pdf
Observacions:
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Estadística d'inversió estrangera directa
Codi de l’activitat estadística: A140
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Comerç internacional i balança de pagaments.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.06.A140.
Organisme/s responsable/s: Ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre les entrades i sortides d’inversió estrangera directa al
Principat, les seves principals característiques i segons els sectors d’activitat, a partir de la informació
administrativa i financera disponible.
Principals variables: nombre de sol·licituds autoritzades i formalitzades, volum d’inversió segons sectors
d’activitat i país de procedència, volum mitjà, proporció respecte al PIB i altres dimensions econòmiques.
Tipus d’activitat estadística: Nova.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física; empresa; establiment.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: Abril 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Estadística d'inversió estrangera directa
Codi de l’activitat estadística: A140
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Informació sobre el nombre de sol·licituds autoritzades i formalitzades d’inversió
estranfera directa, el volum d’inversió segons els àmbits econòmics i país de procedència, el volum mitjà, la
proporció respecte del PIB i altres dimensions econòmiques.
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4322cat.pdf
Observacions:
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Índex de preus de consum
Codi de l’activitat estadística: A142
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Preus.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.07.A142.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Elaboració de l’índex de preus de consum per tal d’estimar l’evolució del nivell
general dels preus de béns i serveis destinats al consum final, mitjançant una mostra representativa dels
preus i dels consums dels principals béns i serveis que intervenen en el càlcul.
Principals variables: preus, quantitats, unitats, condició de preu i característiques dels articles enquestats.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d’una operació de camp pròpia.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: Empresa, establiment.
Periodicitat de la difusió de dades: Mensual.
Referència temporal dels resultats: 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 2 setmanes.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt alt.

Índex de preus de consum
Codi de l’activitat estadística: A142
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Evolució anual dels preus, inflació subjacent i grups especials, evolució mensual i
repercussions.
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia3934cat.pdf
Observacions:
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Estadística de preus de l'habitatge i del sòl
Codi de l’activitat estadística: A145
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Preus.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.07.A145.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri de Finances.
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre l'evolució dels preus dels habitatges nous i de segona mà,
així com del sòl urbà, a partir de la informació estadística o administrativa disponible.
Principals variables: preu total i preu per superfície segons tipologia d’habitatge i sòl, per parròquia.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d’origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física; Empresa; Establiment; Administracions
públiques.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: Maig 2018
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Estadística de preus de l'habitatge i del sòl
Codi de l’activitat estadística: A145
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Preus mitjans dels béns immobles transmesos
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4069cat.pdf
Observacions:
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Preus de venda al públic dels carburants
Codi de l’activitat estadística: A147
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Preus.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.07.A147.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.
Ressenya de l’actuació: Explotació de les dades relatives als preus de venda al públic dels carburants que es
comercialitzen a les estacions de servei.
Principals variables: preus de venda al públic dels carburants.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: Recopilació de dades.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Empresa, establiment, administracions públiques, empreses
públiques.
Periodicitat de la difusió de dades: Mensual.
Referència temporal dels resultats: 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 1 mes.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Preus de venda al públic dels carburants
Codi de l’activitat estadística: A147
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Informació sobre la importació de carburants
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia3912cat.pdf
Observacions:

Informe sobre el grau de compliment dels objectius del Programa estadístic 2018
Pàgina 96 de 134

Estadística de salaris
Codi de l’activitat estadística: A149
Objectiu i finalitat: Estadístiques econòmiques: Costos laborals.
Classificació d’activitats estadístiques: 02.08.A149.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: CASS.
Ressenya de l’actuació: Explotació de les dades relatives a la massa salarial, nombre d’assalariats i salari
mitjà, entre altres característiques, a partir de la informació administrativa i estadística disponible.
Principals variables: salari brut mensual i anual, sector d’activitat, tipus d’ocupació, base de cotització, hores
treballades i altres conceptes retributius.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d’origen administratiu; dades d’operació de camp pròpia.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu, transcripció de
document estadístic.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física.
Periodicitat de la difusió de dades: Mensual.
Referència temporal dels resultats: 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 3 mesos.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística de salaris
Codi de l’activitat estadística: A149
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 43%.
Informació disponible: Informació sobre nombre d’assalariats, massa salarial, salari mitjà.
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia3916cat.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 43% atès que no s’ha pogut obtenir les següents variables:
-Tipus d'ocupació
-Base de cotització
-Hores treballades
-Altres conceptes retributius
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Qualitat de les aigües superficials
Codi de l’activitat estadística: A152
Objectiu i finalitat: Estadístiques sobre medi ambient i multiàmbit: Medi ambient.
Classificació d’activitats estadístiques: 03.01.A152.
Organisme/s responsable/s: Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades relatives a l'estat de les aigües superficials, a partir de les
observacions efectuades i altres fonts d’informació.
Principals variables: paràmetres fisicoquímics, biològics i hidromorfològics. Estat químic i ecològic. Índex de
qualitat biològica (IBGN/BMWP') per estació de mostreig. Nivells/cabals d'aigua diaris per estació de
seguiment. Alçades/densitat de neu per estació de seguiment.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Observació directa de fets i fenòmens.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Observació directa.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 1r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Qualitat de les aigües superficials
Codi de l’activitat estadística: A152
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Informació sobre l’estat de les aïgues superficials
Resultats publicats: https://www.mediambient.ad/images/stories/PDF/aigua/mapes/Qualitat_FQ_any_2017.pdf
Observacions:
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Estadística del recurs hídric
Codi de l’activitat estadística: A156
Objectiu i finalitat: Estadístiques sobre medi ambient i multiàmbit: Medi ambient.
Classificació d’activitats estadístiques: 03.01.A156.
Organisme/s responsable/s: Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre la quantitat d'aigua disponible considerant tots els seus
estats i tots els seus orígens, destinada a la producció d’energia hidroelèctrica, la producció d’aigua potable i,
la relacionada amb les estacions d'esquí, a partir de la informació administrativa disponible.
Principals variables: recursos hídrics.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Empresa, administracions públiques establiment.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 1r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística del recurs hídric
Codi de l’activitat estadística: A156
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Informació sobre la quantitat d’aigua disponible. Estimació dels recursos hídrics
subterranis del Principat
Resultats publicats: https://www.mediambient.ad/images/stories/PDF/aigua/Balanc-hidric-Any-2016.pdf
Observacions:
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Estadística sobre el clima i la meteorologia
Codi de l’activitat estadística: A157
Objectiu i finalitat: Estadístiques sobre medi ambient i multiàmbit: Medi ambient.
Classificació d’activitats estadístiques: 03.01.A157.
Organisme/s responsable/s: Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Obtenció d'una informació integrada de les dades meteorològiques relatives al
Principat, a partir de les observacions i mesuraments disponibles.
Principals variables: temperatures, precipitacions.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Observació directa de fets i fenòmens.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Observació directa.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: Mensual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 1r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística sobre el clima i la meteorologia
Codi de l’activitat estadística: A157
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Informació sobre les dades meteorològiques del Principat
Resultats publicats: http://www.meteo.ad/climatologia/butlletins
Observacions:
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Estadística de la qualitat de l’aire
Codi de l’activitat estadística: A158
Objectiu i finalitat: Estadístiques sobre medi ambient i multiàmbit: Medi ambient.
Classificació d’activitats estadístiques: 03.01.A158.
Organisme/s responsable/s: Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades relatives a l’estat de l’aire que proporciona la Xarxa automàtica de
vigilància de la qualitat de l'aire (XVQA).
Principals variables: concentració de contaminants en l'aire, índex de qualitat de l'aire, previsió de la qualitat
de l'aire.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Observació directa de fets i fenòmens.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Observació directa.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: Mensual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 1r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística de la qualitat de l’aire
Codi de l’activitat estadística: A158
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%
Informació disponible: Informació sobre l’estat de l’aire. Evolució de les concentracions o superacions dels
contaminants atmosfèrics
Resultats publicats:
https://www.mediambient.ad/images/stories/PDF/aire/informes/Inf_QualitatAire_2006_2016.pdf
Observacions:
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Estadística de la qualitat del soroll
Codi de l’activitat estadística: A159
Objectiu i finalitat: Estadístiques sobre medi ambient i multiàmbit: Medi ambient.
Classificació d’activitats estadístiques: 03.01.A159.
Organisme/s responsable/s: Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades relatives a la contaminació acústica, entesa com els increments
significatius dels nivells acústics del medi, mesurada a través de cadastres sonors.
Principals variables: qualitat acústica.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Observació directa de fets i fenòmens.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Observació directa.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: Mensual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 1r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística de la qualitat del soroll
Codi de l’activitat estadística: A159
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible:
Resultats publicats:
https://www.mediambient.ad/images/stories/PDF/temes-interes/Cadastre_sonor_Andorra.pdf
https://www.mediambient.ad/images/stories/PDF/temes-interes/QualitatAcustica_2017.pdf
Observacions:
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Estadística de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle
Codi de l’activitat estadística: A160
Objectiu i finalitat: Estadístiques sobre medi ambient i multiàmbit: Medi ambient.
Classificació d’activitats estadístiques: 03.01.A160.
Organisme/s responsable/s: Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre els gasos d'efecte d'hivernacle a través d’un inventari
nacional d’emissions antropogèniques per les fonts i de l’absorció pels embornals.
Principals variables: concentració de contaminants en l'aire.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Observació directa de fets i fenòmens.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Observació directa.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: Mensual.
Referència temporal dels resultats: 2011.
Disponibilitat dels principals resultats: 1r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle
Codi de l’activitat estadística: A160
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%
Informació disponible: Dades sobre els gasos d'efecte d'hivernacle a través d’un inventari nacional
d’emissions antropogèniques.
Resultats publicats:
https://www.mediambient.ad/images/stories/CanviClimatic/CanviClimatic-InventariEmissions.pdf
Observacions:
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Estadística de les substàncies que esgoten la capa d'ozó
Codi de l’activitat estadística: A161
Objectiu i finalitat: Estadístiques sobre medi ambient i multiàmbit: Medi ambient.
Classificació d’activitats estadístiques: 03.01.A161.
Organisme/s responsable/s: Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó, quantificant les
emissions d'hidrocarburs halogenats produïdes per l'activitat humana (principalment CFC, HCFC, halons,
tetraclorur de carboni i bromur de metil, que actuen com a catalitzadors) mitjançant les observacions i els
mesuraments disponibles.
Principals variables: Concentració de contaminants que afecten la capa d'ozó en l'aire.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Observació directa de fets i fenòmens.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Observació directa.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: Mensual.
Referència temporal dels resultats: 2011.
Disponibilitat dels principals resultats: 1r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística de les substàncies que esgoten la capa d'ozó
Codi de l’activitat estadística: A161
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Informació sobre la concentració de substàncies que esgoten la capa d’ozó
Resultats publicats:
https://www.mediambient.ad/images/stories/PDF/aire/050717_ultrapassament_nivells_llindar_O3.pdf
Observacions:
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Estadística sobre residus
Codi de l’activitat estadística: A162
Objectiu i finalitat: Estadístiques sobre medi ambient i multiàmbit: Medi ambient.
Classificació d’activitats estadístiques: 03.01.A162.
Organisme/s responsable/s: Ministeri de Medi A mbient, Agricultura i Sostenibilitat.
Organisme/s col·laborador/s: CTRA, SA.
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre la recollida selectiva de vidre, cartró, envasos, olis i residus
perillosos, amb informació sobre el tipus de gestió i el grau d'Compliment dels programes de residus, a partir
de la informació administrativa disponible.
Principals variables: vidre, paper, envasos, cartró, neumàtics,. recollits en quilos. Residus perillosos recollits
en quilos.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Empresa, administracions públiques establiment.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 1r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadística sobre residus
Codi de l’activitat estadística: A162
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Informació sobre les dades de recollida selectiva de vidre, cartró, envasos, olis i
residus perillosos. Informació sobre la quantitat total de residus exportats al país durant l’any 2017
Resultats publicats: https://www.mediambient.ad/images/stories/PDF/residus/Gestio_residus_2017.pdf
https://www.mediambient.ad/images/stories/PDF/residus/Gestio_residus_exportacio_2017.pdf
Observacions:

Informe sobre el grau de compliment dels objectius del Programa estadístic 2018
Pàgina 105 de 134

Enquesta de condicions de vida
Codi de l’activitat estadística: A163
Objectiu i finalitat: Estadístiques sobre medi ambient i multiàmbit: Estadístiques de multi-àmbit i indicadors.
Classificació d’activitats estadístiques: 03.03.A163.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre els ingressos i les característiques de les condicions de
vida de les llars, harmonitzades amb l’enquesta europea anual, a partir d’una mostra representativa de les
llars i de persones residents.
Principals variables: característiques de l’habitatge, equipament de la llar, situació econòmica de la llar,
ingressos de la llar i dels seus membres, activitat dels membres, dades de salut i educació.
Tipus d’activitat estadística: Nova.
Origen de la informació: Dades d'una operació de camp pròpia; Dades d’origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: Llars, persona física.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 2n trimestre 2019.
Cost de l'activitat estadística: Cost alt.

Enquesta de condicions de vida
Codi de l’activitat estadística: A163
Compliment: l’activitat estadística no s’ha realitzat 0%.
Informació disponible:
Resultats publicats:
Observacions: L’activitat estadística no s’ha complert, s’ha fet la recopilació i el tractament de la informació
però no s’ha fet la difusió pública. Previsió quart trimestre 2019.
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Estadística sobre risc de pobresa i exclusió social
Codi de l’activitat estadística: A164
Objectiu i finalitat: Estadístiques sobre medi ambient i estadístiques multiàmbit: Condicions de vida, pobresa i
transversals de les qüestions socials.
Classificació d’activitats estadístiques: 03.03.A164.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre el dimensionament i les característiques de la població en
risc a la pobresa, la privació material i l’exclusió social, a partir d’una mostra representativa de la població
resident al Principat.
Principals variables: ingressos de la llar, llindar de pobresa, bretxa de pobresa, pobresa crònica, tipologia de
llar i d’habitatge, nivell d’estudi, despesa de la llar.
Tipus d’activitat estadística: Nova.
Origen de la informació: Dades d’una operació de camp pròpia.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: Llars, persona física.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 2n trimestre 2019.
Cost de l'activitat estadística: Cost alt.

Estadística sobre risc de pobresa i exclusió social
Codi de l’activitat estadística: A164
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 86%.
Informació disponible:
Resultats publicats:
http://www.estadistica.ad/serveiestudis/publicacions/Publicacions/Prestacions%20socials.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 86% atès que no s’ha pogut obtenir la següent variable:
-Nivell d’estudi
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Estadístiques de gènere
Codi de l’activitat estadística: A165
Objectiu i finalitat: Estadístiques sobre medi ambient i multiàmbit: Gènere i grups especials de població.
Classificació d’activitats estadístiques: 03.03.A165.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Recopilació sistematitzada i seriada de la informació estadística més rellevant
segregada per gènere, preferentment en forma d’indicadors i índexs.
Principals variables: característiques demogràfiques, educatives, sanitàries i relació amb l’activitat econòmica.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Recopilació de dades, conciliació de fonts.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: Persona física.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: Continu.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Estadístiques de gènere
Codi de l’activitat estadística: A165
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 75%.
Informació disponible:

La recopilació sistematitzada i seriada de la informació estadística més rellevant

segregada per gènere, preferentment en forma d’indicadors i índexs
Resultats publicats: Els resultats són continus s’apliquen a cada activitat estadística
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 75% atès que no s’ha pogut obtenir la variable
característiques sanitàries.
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Estadístiques de consum de les telecomunicacions
Codi de l’activitat estadística: A168
Objectiu i finalitat: Estadístiques sobre medi ambient i multiàmbit: Societat de la informació.
Classificació d’activitats estadístiques: 03.03.A168.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Andorra Telecom, SAU.
Ressenya de l’actuació: Obtenció i difusió de dades sobre l'estat i l'evolució de les telecomunicacions en el
Principat relatives a la telefonia fixa, telefonia mòbil i tràfic per Internet, a partir de la informació disponible
dels operadors del país.
Principals variables: tràfic telefònic, tràfic d’Internet, telefonia fixa i mòbil, abonaments per tipus, usuaris
d’itinerància (roamers).
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Empreses públiques, empreses, establiments.
Periodicitat de la difusió de dades: Mensual.
Referència temporal dels resultats: 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 3 setmanes.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Estadístiques de consum de les telecomunicacions
Codi de l’activitat estadística: A168
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Informació sobre els abonaments per servei, tràfic telefònic sense Internet en minuts,
tràfic per Internet en GB.
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia3920cat.pdf
Observacions:
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Estadística sobre societat de la informació i comunicació als centres educatius no
universitaris
Codi de l’activitat estadística: A169
Objectiu i finalitat: Medi ambient i estadístiques multiàmbit: Societat de la informació.
Classificació d’activitats estadístiques: 03.03.A169.
Organisme/s responsable/s: Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior.
Organisme/s col·laborador/s: Ambaixada Espanyola: Conselleria d’Educació d’Andorra; Delegació de
l’Ensenyament Francès a Andorra.
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre l'equipament en noves tecnologies d’informació i
comunicacions (TIC) dels centres docents d'educació primària i secundària, així com dels diferents usos que
se'n fa, a partir de la informació administrativa disponible.
Principals variables: equipament informàtic del centre, connexió a Internet, nivell de coneixement i ús de les
noves tecnologies per part del professorat, tipus de centre, titularitat, nivell d’ensenyança, aprenentatge en
línia.
Tipus d’activitat estadística: Nova.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: Centre educatiu, administracions públiques, altres organismes
o institucions, administracions locals.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 3r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix

Estadística sobre societat de la informació i comunicació als centres educatius no
universitaris
Codi de l’activitat estadística: A169
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 57%.
Informació disponible: Informació sobre l’equipament tecnològic als centres educatius públics no universitaris
del Principat, a partir de dades administratives i de l’enquesta sobre l’equipament i l’ús de les tecnologies de
la informació i la comunicació a les llars
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4291cat.pdf
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 57% atès que no s’ha pogut obtenir les següents variables:
-Coneixement i ús de les noves tecnologies per part del professorat
-Titularitat
-Aprenentatge en línia
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Estadística sobre l’equipament i l’ús de TIC a les llars
Codi de l’activitat estadística: A171
Objectiu i finalitat: Medi ambient i estadístiques multiàmbit: Societat de la informació.
Classificació d’activitats estadístiques: 03.03.A171.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Andorra Telecom, SAU.
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre l’equipament i usos en noves tecnologies d'informació i
comunicacions (TIC) a les llars, a partir d’una mostra representativa de llars residents del Principat.
Principals variables: equipament en TIC a l'habitatge (telèfon, TV, ordinador, Internet), connexió a Internet a
l'habitatge, grau d'utilització de noves tecnologies (ordinador, Internet, comerç electrònic) per part de les
persones, dimensió de la llar, nivell d’estudis.
Tipus d’activitat estadística: Nova.
Origen de la informació: Dades d’una operació de camp pròpia.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Enquesta telefònica.
Subjectes dels quals es requereix informació: Llars, persona física.
Periodicitat de la difusió de dades: Quadriennal.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 2n trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost moderat.

Estadística sobre l’equipament i l’ús de TIC a les llars
Codi de l’activitat estadística: A171
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: informació sobre l’equipament (telèfon, TV, ordinador, Internet) i usos (ordinador,
Internet, comerç electrònic) de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) a les llars
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4089cat.pdf
Observacions:
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Estadístiques sobre l'equipament i l'ús de les tecnologies de la informació i les
comunicacions en les administracions públiques
Codi de l’activitat estadística: A172
Objectiu i finalitat: Estadístiques sobre medi ambient i multiàmbit: Societat de la informació.
Classificació d’activitats estadístiques: 03.03.A172.
Organisme/s responsable/s: Ministeri de Funció Pública i Reforma de l’Administració.
Organisme/s col·laborador/s: Departament d’Estadística.
Ressenya de l’actuació: Obtenció de dades sobre l'equipament en noves tecnologies d’informació i
comunicacions (TIC) en les administracions públiques, així com dels diferents usos que se'n fa i del grau
d’implantació de l’administració electrònica, a partir de la informació administrativa disponible.
Principals variables: despesa TIC, parc informàtic, programari, personal TIC, administració en la xarxa,
administració electrònica.
Tipus d’activitat estadística: Nova.
Origen de la informació: Dades d’origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Transcripció de document administratiu.
Subjectes dels quals es requereix informació: Administracions públiques, administracions locals, empreses
públiques.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 3r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Estadístiques sobre l'equipament i l'ús de les tecnologies de la informació i les
comunicacions en les administracions públiques
Codi de l’activitat estadística: A172
Compliment: l’activitat estadística no s’ha realitzat al 0%.
Informació disponible:
Resultats publicats:
Observacions: L’activitat estadística no s’ha executat per part de l’organisme responsable.
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Andorra en xifres
Codi de l’activitat estadística: A175
Objectiu i finalitat: Medi ambient i estadístiques multiàmbit: Anuaris i compendis similars.
Classificació d’activitats estadístiques: 03.04.A175.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística; Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS).
Organisme/s col·laborador/s: ACTUA.
Ressenya de l’actuació: Recopilació selectiva, sistematitzada i seriada de la informació estadística bàsica
d'Andorra, publicada en quatre idiomes (català, castellà, francès i anglès).
Principals variables: Recopilació de informació sobre el Principat.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Recopilació de dades.
Tècnica de recollida de les dades primàries: No aplicable.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 3r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Andorra en xifres
Codi de l’activitat estadística: A175
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Informació estadística bàsica d’Andorra
Resultats publicats:
http://www.estadistica.ad/serveiestudis/publicacions/Publicacions/Andorra%20en%20Xifres%20taules.pdf

Observacions:
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Anuari estadístic
Codi de l’activitat estadística: A176
Objectiu i finalitat: Medi ambient i estadístiques multiàmbit: Anuaris i compendis similars.
Classificació d’activitats estadístiques: 03.04.A176.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Recopilació sistematitzada i seriada de la informació estadística d'Andorra, difosa
des del web del Departament d'Estadística en quatre idiomes (català, castellà, francès i anglès).
Principals variables: recopilació d’informació.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Recopilació de dades.
Tècnica de recollida de les dades primàries: No aplicable.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 3r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Anuari estadístic
Codi de l’activitat estadística: A176
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Informació estadística d’Andorra
Resultats publicats: http://anuari.estadistica.ad/
Observacions:
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Actualitat estadística
Codi de l’activitat estadística: A177
Objectiu i finalitat: Medi ambient i estadístiques multiàmbit: Anuaris i compendis similars.
Classificació d’activitats estadístiques: 03.04.A177.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Recopilació mensual de la informació estadística més significativa d'Andorra.
Publicada en quatre idiomes (català, castellà, francès i anglès).
Principals variables: recopilació d’informació.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Recopilació de dades.
Tècnica de recollida de les dades primàries: No aplicable.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: Mensual.
Referència temporal dels resultats: 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 1 mes.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Actualitat estadística
Codi de l’activitat estadística: A177
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Informació estadística més significativa d’Andorra publicada en quatre idiomes
Resultats publicats:
http://www.estadistica.ad/serveiestudis/publicacions/Publicacions/Actualitat%20Estadistica.ad_historic/Actualit
at%20Estadistica.ad_2019_3.pdf
Observacions:
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Butlletí Mensual de Conjuntura
Codi de l’activitat estadística: A178
Objectiu i finalitat: Medi ambient i estadístiques multiàmbit: Anuaris i compendis similars.
Classificació d’activitats estadístiques: 03.04.A178.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Recopilació selectiva de la informació estadística de caràcter econòmic d'Andorra, en
versió electrònica i consultable des del web del Departament d’Estadística.
Principals variables: recopilació d’informació.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Recopilació de dades.
Tècnica de recollida de les dades primàries: No aplicable.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: Mensual.
Referència temporal dels resultats: 2018.
Disponibilitat dels principals resultats: 1 mes.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Butlletí Mensual de Conjuntura
Codi de l’activitat estadística: A178
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Informació estadística de caràcter econòmic d'Andorra
Resultats publicats: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/publicacions/Obsolets/BMC.pdf
Observacions:
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Economic overview on the Principality of Andorra
Codi de l’activitat estadística: A179
Objectiu i finalitat: Medi ambient i estadístiques multiàmbit: Anuaris i compendis similars.
Classificació d’activitats estadístiques: 03.04.A179.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri de Finances.
Ressenya de l’actuació: Recopilació sistematitzada i seriada de la informació estadística i econòmica més
rellevant d'Andorra, amb una breu anàlisi per capítols i editada únicament en anglès.
Principals variables: població, PIB, VAB, importacions i exportacions, establiments i societats, visitants,
inflació, massa salarial, assalariats, atur, pressupost de les administracions públiques, deute públic.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Recopilació de dades.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: Juny 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Economic overview on the Principality of Andorra
Codi de l’activitat estadística: A179
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Informació estadística i econòmica més rellevant d’Andorra
Resultats publicats:
http://www.estadistica.ad/serveiestudis/publicacions/Productes%20Estadistics/D%C3%ADptic%20IPC_histori
c/D%C3%ADptic%20IPC_2012_12.pdf
Observacions:
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Atenció a les demandes d'informació estadística oficial dels organismes internacionals
Codi de l’activitat estadística: A180
Objectiu i finalitat: Medi ambient i estadístiques multiàmbit: Qüestionaris internacionals.
Classificació d’activitats estadístiques: 03.04.A180.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística; Ministeri de Finances; Ministeri d'Afers Exteriors;
Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior; Ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació; Ministeri de
Turisme; Ministeri d'Ordenament Territorial; Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat; Ministeri
d’Educació i Ensenyament Superior; Ministeri de Cultura, Joventut i Esports; Ministeri de Salut; Ministeri de
Funció pública i Reforma de l’Administració; Secretaria General; Unitat d'Intel·ligència Financera; Tribunal
Constitucional; Consell Superior de la Justícia; AFA; CASS; Andorra Turisme, SAU; Observatori de les
Drogues; Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS).
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Atenció a les demandes d’informació estadística oficial en forma de qüestionaris o
d’informació puntual requerida pels diversos organismes internacionals (Eurostat, Consell d'Europa, ONU,
UNESCO, OMS, OMT, ILO, OSCE i altres) i agències de rating.
Principals variables: no pertinent.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: Recopilació de dades.
Tècnica de recollida de les dades primàries: No aplicable.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: No procedent.
Referència temporal dels resultats: No procedent.
Disponibilitat dels principals resultats: No pertinent.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt baix.

Atenció a les demandes d'informació estadística oficial dels organismes internacionals
Codi de l’activitat estadística: A180
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%
Informació disponible: Resoldre les consultes requerides pels diversos organismes internacionals a través de
qüestionaris o d’informació puntual requerida.
Resultats publicats: És una activitat contínua
Observacions:
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Actualització de la Classificació d’activitats econòmiques i classificacions associades
Codi de l’activitat estadística: A184
Objectiu i finalitat: Aspectes metodològics: Classificacions.
Classificació d’activitats estadístiques: 04.02.A184.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació.
Ressenya de l’actuació: Actualització de la classificació d’activitats econòmiques vigent des de l’any 1999,
amb la finalitat d’afavorir la comparabilitat amb les economies de l’entorn i les estadístiques internacionals,
mitjançant l’adaptació de la Nomenclatura estadística d’activitats econòmiques, revisió 2, de la Comunitat
Europea (NACE Rev. 2). Els treballs d’adaptació comprenen l’establiment de la nova estructura, les notes
explicatives i les seves correspondències espaials i temporals. La seva oficialització comportarà la revisió
d’altres classificacions associades, com les classificacions de productes o les correspondències amb la
Nomenclatura combinada d’ús pel comerç exterior.
Principals variables: no pertinent.
Tipus d’activitat estadística: Nova.
Origen de la informació: No aplicable.
Tècnica de recollida de les dades primàries: No aplicable.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: No procedent.
Referència temporal dels resultats: No procedent.
Disponibilitat dels principals resultats: 4t. trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Actualització de la Classificació d’activitats econòmiques i classificacions associades
Codi de l’activitat estadística: A184
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Actualització de la classificació d’activitats econòmiques vigent des de l’any 1999.
Resultats publicats: https://www.bopa.ad/bopa/031070/Documents/GR20190819_11_51_52.pdf
Observacions:
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Estandardització de la Classificació funcional de la despesa
Codi de l’activitat estadística: A186
Objectiu i finalitat: Aspectes metodològics: Classificacions.
Classificació d’activitats estadístiques: 04.02.A186.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística; Ministeri de Finances.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Adaptació de la classificació de les despeses de les Administracions Públiques per
funcions en les estadístiques relatives a l’activitat del sector públic, trasposant la classificació COFOG
(Classification of the Functions of Government) de Nacions Unides i en el marc del Sistema Europeu de
Comptes 2010.
Principals variables: no aplicable.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: No aplicable.
Tècnica de recollida de les dades primàries: No aplicable.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: No procedent.
Referència temporal dels resultats: No procedent.
Disponibilitat dels principals resultats: 4t. trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost moderat.

Estandardització de la Classificació funcional de la despesa
Codi de l’activitat estadística: A186
Compliment: l’activitat estadística no s’ha realitzat 0%
Informació disponible:
Resultats publicats:
Observacions: Activitat en curs, previsió 2020.
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Adaptació de la base de dades del Departament d’Estadística a la Classificació d’activitats
estadístiques
Codi de l’activitat estadística: A187
Objectiu i finalitat: Aspectes metodològics: Difusió, emmagatzematge de dades.
Classificació d’activitats estadístiques: 04.05.A187.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Adaptació de base de dades estadístiques del Departament d'Estadística a la
Classificació d'activitats estadístiques emprada per Nacions Unides, a fi de facilitar la cerca d’informació
relativa a les activitats estadístiques o al seus resultats.
Principals variables: no aplicable.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: No aplicable.
Tècnica de recollida de les dades primàries: No aplicable.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: No procedent.
Referència temporal dels resultats: No pertinent.
Disponibilitat dels principals resultats: 3r. trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost moderat.

Adaptació de la base de dades del Departament d’Estadística a la Classificació d’activitats
estadístiques
Codi de l’activitat estadística: A187
Compliment: l’activitat estadística no s’ha realitzat 0%.
Informació disponible:
Resultats publicats:
Observacions: Activitat no realitzada. Previsió d'implementació d'una base de dades que centralitzi tota la
informació produïda pels integrants del sistema estadístic. Previsió quart trimestre del 2020.
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Manteniment i millora de la web del Departament d'Estadística
Codi de l’activitat estadística: A188
Objectiu i finalitat: Aspectes metodològics: Difusió, emmagatzematge de dades.
Classificació d’activitats estadístiques: 04.05.A188.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri de Funció pública i Reforma de l’Administració.
Ressenya de l’actuació: Manteniment, actualització i ampliació del web del Departament d'Estadística per tal
de facilitar la difusió dels resultats estadístics i l'accés a la informació derivada de l'execució dels programes
anuals d'actuació estadística. També pretèn articular la connexió de la informació estadística pública
d'Andorra amb la resta de webs del Govern, a fi de difondre les estadístiques corresponents.
Principals variables: no aplicable.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: No aplicable.
Tècnica de recollida de les dades primàries: No aplicable.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: No pertinent.
Disponibilitat dels principals resultats: Continu.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Manteniment i millora de la web del Departament d'Estadística
Codi de l’activitat estadística: A188
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Al llarg del 2017-2018 es va fer l’anàlisi i els requeriments tècnics i funcionals per dur a
terme la renovació de la pàgina web.
Resultats publicats:
Observacions:

Informe sobre el grau de compliment dels objectius del Programa estadístic 2018
Pàgina 122 de 134

Reglamentació referent al deure del secret estadístic
Codi de l’activitat estadística: A189
Objectiu i finalitat: Aspectes metodològics: Secret estadístic i protecció divulgació.
Classificació d’activitats estadístiques: 04.06.A189.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Realitzar el desplegament reglamentari del secret estadístic en els àmbits indicats a
la Llei del Pla d’estadística 2018-2021, particularment en la transmissió de dades estadístiques confidencials
entre òrgans del Sistema estadístic del Principat i en l’accés a dades confidencials amb finalitats científiques.
Principals variables: no aplicable.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: No aplicable.
Tècnica de recollida de les dades primàries: No aplicable.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: No procedent.
Referència temporal dels resultats: No procedent.
Disponibilitat dels principals resultats: 2n trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost alt.

Reglamentació referent al deure del secret estadístic
Codi de l’activitat estadística: A189
Compliment: l’activitat estadística no s’ha realitzat 0%.
Informació disponible:
Resultats publicats:
Observacions:
El desenvolupament d’aquesta activitat estava supeditat a l’aprovació de la Llei 10/2019 de modificació del
Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, atès que a la seva disposició final segona es va aprovar la
modificació de la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals,
concretament, l’article 18 h), permet la cessió de dades personals entre administracions públiques sense ser
necessari el consentiment del titular, sempre que es justifiqui que les dades sol·licitades són necessàries i
proporcionals per a l’exercici de les seves competències en el si de la tramesa d’un procediment
administratiu; o estan relacionades amb finalitats científiques, històriques o estadístiques.
En aquest sentit, abans de desenvolupar aquesta activitat, el Departament d’Estadística ha considerat oportú
primer l’aprovació de la llei esmentada per tal d’adequar aquesta reglamentació.
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Regulació dels convenis entre els organismes del Sistema estadístic
Codi de l’activitat estadística: A191
Objectiu i finalitat: Qüestions estratègiques: Marcs i principis institucionals.
Classificació d’activitats estadístiques: 05.01.A191.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Elaboració, enregistrament i difusió dels convenis i acords de col·laboració relatius a
la coordinació entre els organismes del Sistema estadístic del Principat, especialment en ocasió de l’execució
d’activitats estadístiques en règim de coresponsabilitat o col·laboració que s’incloguin en els successius
programes estadístics anuals del Pla d’estadística vigent.
Principals variables: no aplicable.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: No aplicable.
Tècnica de recollida de les dades primàries: No aplicable.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: No procedent.
Referència temporal dels resultats: No procedent.
Disponibilitat dels principals resultats: Continu.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Regulació dels convenis entre els organismes del Sistema estadístic
Codi de l’activitat estadística: A191
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Elaboració, enregistrament i difusió dels convenis relatius a la coordinació entre els
organismes del Sistema estadístic del Principat.
Resultats publicats: https://www.bopa.ad/bopa/026060/Documents/ga26060020.pdf
http://convenis.estadistica.ad/
Observacions:
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Reglamentació del Consell Andorrà d'Estadística
Codi de l’activitat estadística: A192
Objectiu i finalitat: Qüestions estratègiques: Marcs i principis institucionals.
Classificació d’activitats estadístiques: 05.01.A192.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri de Finances.
Ressenya de l’actuació: Elaboració del reglament de funcionament del Consell Andorrà d'Estadística, òrgan
de participació social d’informants, productors i usuaris de les estadístiques públiques d’Andorra, en el qual
s’ha de reflectir, entre d’altres elements, la duració del mandat, l’estructura, el funcionament i el procediment
de la presa de decisions.
Principals variables: no aplicable.
Tipus d’activitat estadística: Nova.
Origen de la informació: No aplicable.
Tècnica de recollida de les dades primàries: No aplicable.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: No procedent.
Referència temporal dels resultats: No procedent.
Disponibilitat dels principals resultats: Febrer 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Reglamentació del Consell Andorrà d'Estadística
Codi de l’activitat estadística: A192
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Elaboració del reglament de funcionament del Consell Andorrà d'Estadística.
Resultats publicats: https://www.bopa.ad/bopa/030018/Pagines/GD20180323_14_49_27.aspx
Observacions:
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Desplegament i reglamentacions de la Llei del Pla d’estadística
Codi de l’activitat estadística: A193
Objectiu i finalitat: Qüestions estratègiques: Coordinació dins dels sistemes estadístics.
Classificació d’activitats estadístiques: 05.02.A193.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Vetllar pel compliment de la Llei del Pla d'estadística que permeti ordenar,
instrumentar i sistematitzar l’activitat estadística pública d’interès per a Andorra, a través de la coordinació
entre els organismes del Sistema estadístic del Principat. Al mateix temps, es preveu desplegar les
disposicions de l’esmentada llei sobre el seguiment del Pla d’estadística, la inclusió de noves activitats, la
normalització dels registres administratius als efectes estadístics i la difusió de resultats estadístics. En
l’anualitat 2018 es preveu iniciar la monitorització de l’execució del Pla estadístic, l’elaboració sistemàtica de
recomanacions tècniques per a la normalització registres administratius als efectes estadístics i afinar els
calendaris públics de difusió de resultats estadístics i els termes del seu accés per part dels usuaris.
Principals variables: no aplicable.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: No aplicable.
Tècnica de recollida de les dades primàries: No aplicable.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: No procedent.
Referència temporal dels resultats: No procedent.
Disponibilitat dels principals resultats: No pertinent.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Desplegament i reglamentacions de la Llei del Pla d’estadística
Codi de l’activitat estadística: A193
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 75%.
Informació disponible:
Resultats publicats:
Observacions: Aquesta activitat s’ha executat al 75% atès que queda pendent impulsar la normalització
metodològica.
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Elaboració i seguiment dels programes anuals d’activitats estadístiques
Codi de l’activitat estadística: A194
Objectiu i finalitat: Qüestions estratègiques: Coordinació dins dels sistemes estadístics.
Classificació d’activitats estadístiques: 05.02.A194.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Elaboració de la proposta de cada programa estadístic anual, en el marc del Pla
d’estadística 2018-2021, mitjançant la recollida sistemàtica, l'anàlisi i l'estandardització de les propostes
d'actuacions estadístiques previstes pels organismes del Sistema estadístic del Principat. També inclou el
seguiment de les activitats programades per a l'any en curs i l'informe sobre el nivell d'Compliment de les
activitats programades per a l'any anterior. En l’anualitat 2018 es preveu l’aprovació del programa estadístic
de l’any 2018, la monitorització de la seva execució i l’articulació de la proposta del programa estadístic per a
l’any 2019.
Principals variables: no aplicable.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: No aplicable.
Tècnica de recollida de les dades primàries: No aplicable.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: No pertinent.
Cost de l'activitat estadística: Cost alt.

Elaboració i seguiment dels programes anuals d’activitats estadístiques
Codi de l’activitat estadística: A194
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible:
Resultats publicats: https://www.bopa.ad/bopa/030012/Pagines/GD20180228_16_42_20.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/030079/Pagines/GD20181219_11_00_09.aspx
Observacions:
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Indicadors de l’Compliment dels principis de l’estadística oficial
Codi de l’activitat estadística: A195
Objectiu i finalitat: Qüestions estratègiques: Marc de qualitat i mesurament de l'Compliment.
Classificació d’activitats estadístiques: 05.03.A195.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Mantenir anualment actualitzats els indicadors sobre l'Compliment dels principis de
l'estadística oficial inclosos en la Llei 2/2013, del 18 d’abril, de la funció de l'estadística pública, amb els
criteris d'avaluació establerts per Eurostat.
Principals variables: no aplicable.
Tipus d’activitat estadística: Consolidada.
Origen de la informació: No aplicable.
Tècnica de recollida de les dades primàries: No aplicable.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: 2017.
Disponibilitat dels principals resultats: 3r trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Indicadors de l’Compliment dels principis de l’estadística oficial
Codi de l’activitat estadística: A195
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 71%.
Informació disponible: Indicadors sobre el compliment dels principis de l’estadística oficial.
Resultats publicats:
Observacions: Activitat continua s’ha executat al 71% queda pendent d’analitzar i impulsar:
-Càrrega no excessiva dels enquestats
-Relació cost-eficàcia
-Oportunitat i puntualitat
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Formació i perfeccionament professional de la funció estadística
Codi de l’activitat estadística: A196
Objectiu i finalitat: Qüestions estratègiques: Gestió i desenvolupament de recursos humans.
Classificació d’activitats estadístiques: 05.04.A196.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri de Funció pública i Reforma de l’Administració; Universitat d’Andorra.
Ressenya de l’actuació: Organització de cursos, seminaris i sessions tècniques a càrrec del Departament
d'Estadística o d’altres organismes especialitzats sobre la normativa estadística, els mètodes estadístics i el
programari orientat a la producció i difusió estadística per tal de facilitar el reciclatge i perfeccionament
professional del personal estadístic.
Principals variables: no aplicable.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: No aplicable.
Tècnica de recollida de les dades primàries: No aplicable.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: No procedent.
Referència temporal dels resultats: No procedent.
Disponibilitat dels principals resultats: No pertinent.
Cost de l'activitat estadística: Cost moderat.

Formació i perfeccionament professional de la funció estadística
Codi de l’activitat estadística: A196
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible:
Resultats publicats: Els resultats són continus.
Observacions:
Al llarg del 2018 s’ha continuant impulsant un conjunt d’activitat formatives i de perfeccionament professional
destinades al personal tècnic del Departament d’Estadística i de la resta del sistema estadístic andorrà, tant
de forma presencial com en línia.
Entre les que destaquen:
-Seminari sobre ETL Informàtica Powercenter
-Les Taules Input-Ouput d’Andorra. Part II (TIOA)
-Extrapolacions anuals, desestacionalització i projecció de sèries temporals
-Models economètrics pel tractament de microdades socioeconòmiques
-Seminari sobre estimació del cost real de la vida
-Seminari extrapolacions anuals, desestacionalització i projecció, entre d’altres

Informe sobre el grau de compliment dels objectius del Programa estadístic 2018
Pàgina 129 de 134

Actualització i manteniment del programari estadístic
Codi de l’activitat estadística: A197
Objectiu i finalitat: Qüestions estratègiques: Gestió i desenvolupament dels recursos tecnològics (incloses les
normes per a l’intercanvi electrònic de dades i l’intercanvi de dades).
Classificació d’activitats estadístiques: 05.05.A197.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística; Ministeri de Funció Pública i Reforma de
l’Administració.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Actualització, manteniment i ús de llicències dels programes estadístics orientats al
tractament i l'anàlisi de dades al servei de l’execució de les activitats estadístiques públiques.
Principals variables: no aplicable.
Tipus d’activitat estadística: No aplicable.
Origen de la informació: No aplicable.
Tècnica de recollida de les dades primàries: No aplicable.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: Continu.
Disponibilitat dels principals resultats: No pertinent.
Cost de l'activitat estadística: Cost molt alt.

Actualització i manteniment del programari estadístic
Codi de l’activitat estadística: A197
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: S’ha dut a terme la renovació del manteniment de les llicències del programari
següent: SAS Base, Sas Visual Analytics, Informatica Powercenter,Teradata,Tesi Gandia.
Resultats publicats: Els resultats són continus.
Observacions:
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Actualització i manteniment dels sistemes d'informació estadística
Codi de l’activitat estadística: A198
Objectiu i finalitat: Qüestions estratègiques: Gestió i desenvolupament dels recursos tecnològics (incloses les
normes per a l’intercanvi electrònic de dades i l’intercanvi de dades).
Classificació d’activitats estadístiques: 05.05.A198.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística; Ministeri de Funció Pública i Reforma de
l’Administració.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Actualització i manteniment dels sistemes d'informació connectats amb l’execució de
les activitats estadístiques públiques, especialment en la constitució dels registres estadístics continus de
població i d’empreses/establiments i l’articulació d’una eina potent i segura per a l’emmagatzematge i la
integració de dades o informació provinent de diversos sistemes.
Principals variables: no aplicable.
Tipus d’activitat estadística: No aplicable.
Origen de la informació: No aplicable.
Tècnica de recollida de les dades primàries: No aplicable.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: Anual.
Referència temporal dels resultats: Continu.
Disponibilitat dels principals resultats: No pertinent.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Actualització i manteniment dels sistemes d'informació estadística
Codi de l’activitat estadística: A198
Compliment: l’activitat estadística no s’ha realitzat 0%.
Informació disponible:
Resultats publicats:
Observacions: Activitat en fase d’estudi.
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Plataforma d’intel·ligència de dades del Govern
Codi de l’activitat estadística: A199
Objectiu i finalitat: Qüestions estratègiques: Cooperació tècnica i construcció de capacitat.
Classificació d’activitats estadístiques: 05.07.A199.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri de Funció pública i Reforma de l’Administració.
Ressenya de l’actuació: Establiment d’una plataforma d'intel·ligència de dades per al Govern d'Andorra que
permeti visualitzar les estadístiques en funció de les competències legals de cada usuari, amb accés a les
dades administratives que li corresponguin, però sense accés a les dades individuals recollides amb finalitats
exclusivament estadístiques.
Principals variables: no aplicable.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: Recopilació de dades.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: No procedent.
Referència temporal dels resultats: Continu.
Disponibilitat dels principals resultats: Continu.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Plataforma d’intel·ligència de dades del Govern
Codi de l’activitat estadística: A199
Compliment: l’activitat estadística no s’ha realitzat 0%.
Informació disponible:
Resultats publicats:
Observacions: Activitat en fase d’estudi.
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Quadre de comandament sobre el personal de l'Administració pública
Codi de l’activitat estadística: A208
Objectiu i finalitat: Qüestions estratègiques: Cooperació tècnica i construcció de capacitat..
Classificació d’activitats estadístiques: 02.05.A208.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: .
Ressenya de l’actuació: Elaboració d'un quadre de comandament amb els indicadors i les dades que
permetin la presa de decisions als comandaments implicats en les estadístiques sobre la funció pública.
Principals variables: nombre d’empleats públics per edat, antiguitat, categoria, vinculació i adscripció
orgànica, volum de la despesa associada, jornades treballades i altres paràmetres d’interès.
Tipus d’activitat estadística: En desenvolupament.
Origen de la informació: Dades d'origen administratiu.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.47

Periodicitat de la difusió de dades: No procedent.
Referència temporal dels resultats: Continu.
Disponibilitat dels principals resultats: 4t trimestre 2018.
Cost de l'activitat estadística: Cost baix.

Quadre de comandament sobre el personal de l'Administració pública
Codi de l’activitat estadística: A208
Compliment: l’activitat estadística no s’ha realitzat 0%.
Informació disponible:
Resultats publicats: Els resultats són continus.
Observacions: Activitat en fase d’estudi.
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Formació, promoció i suport als usuaris de la informació estadística
Codi de l’activitat estadística: A210
Objectiu i finalitat: Qüestions estratègiques: Cooperació tècnica i construcció de capacitat.
Classificació d’activitats estadístiques: 05.07.A210.
Organisme/s responsable/s: Departament d'Estadística.
Organisme/s col·laborador/s: Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior; Universitat d’Andorra.
Ressenya de l’actuació: Organització de sessions informatives i accions promocionals a càrrec del
Departament d'Estadística o d’altres organismes especialitzats sobre les fonts d’informació estadística oficials
disponibles sobre el Principat i el seu entorn, per tal de facilitar el seu coneixement i la seva reutilització.
Principals variables: no aplicable.
Tipus d’activitat estadística: Nova.
Origen de la informació: No aplicable.
Tècnica de recollida de les dades primàries: Fórmules mixtes.
Subjectes dels quals es requereix informació: No pertinent.
Periodicitat de la difusió de dades: No procedent.
Referència temporal dels resultats: No procedent.
Disponibilitat dels principals resultats: Continu.
Cost de l'activitat estadística: Cost moderat.

Formació, promoció i suport als usuaris de la informació estadística
Codi de l’activitat estadística: A210
Compliment: l’activitat estadística s’ha realitzat al 100%.
Informació disponible: Activitat en constant desenvolupament amb els organismes del Sistema estadístic del
Principat i resta d’usuaris de l’estadística oficial.
Resultats publicats: Els resultats són continus.
Observacions:
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