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PLA VALENCIÀ D’ESTADÍSTICA 2001-2004
1.- Marc legal
L’article 31. 32, capítol primer, títol III de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat
Valenciana reconeix la competència exclusiva de la Generalitat sobre l’estadística
d’interés de la Generalitat i suposa el punt de partida per al desenvolupament d’un
sistema estadístic propi que permeta interpretar àmpliament la realitat socioeconòmica i
cultural valenciana i la seua comparació amb altres comunitats autònomes i les regions
europees. Aquest sistema proporcionarà un eficaç servei al ciutadà cada vegada més
necessitat d’aquests fluxos d’informació estadística i a l’administració, a la disposició de la
qual posarà la informació necessària per a avalar, garantir i fonamentar la presa de
decisions dels seus òrgans de govern, possibilitant una major eficàcia en la seua gestió.
La Llei 5/1990, de la Generalitat Valenciana, d’Estadística de la Comunitat Valenciana, és
el marc legal a partir del qual es despleguen les competències estatutàries en un
esquema organitzatiu descentralitzat de la funció estadística pública valenciana, fixat en
l’article 36 de la llei esmentada i en els articles 46 i 47 del Reglament que la desplega.
L’Institut Valencià d’Estadística (IVE), entitat autònoma de caràcter administratiu, creada
per la Llei 14/1997, de 26 de desembre, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera i
d’Organització de la Generalitat Valenciana, a fi d’impulsar, organitzar i dirigir l’activitat
estadística d’interés per a la Generalitat, té reservada, a través de la seua Comissió
Executiva, òrgan de govern i control de l’Institut, la gestió global d’aquest sistema
estadístic regional descentralitzat, en el qual puguen actuar també les conselleries, els
organismes i les empreses dependents de la Generalitat, així com les entitats locals de la
nostra comunitat amb l’única condició de què es doten d’un òrgan estadístic específic
que permeta diferenciar clarament entre la seua actuació estadística i administrativa,
afavorint així l’especialització tècnica del personal estadístic que treballe en aquests
òrgans.
Al mateix temps, el capítol II del títol primer del Reglament d’Estadística de la Comunitat
Valenciana defineix el Pla Valencià d’Estadística (PVE) com l’instrument d’ordenació i
planificació de l’activitat estadística pública valenciana, assimilant el seu contingut
material al conjunt d’activitats estadístiques i altres actuacions que han de dur-se a terme
per l’organització estadística durant la seua vigència (un quadrienni). A efectes de la
seua execució, la normativa fixa el desplegament del PVE en trams anuals, programes
anuals d’activitats, instruments de planificació a curt termini, que completen i
converteixen en operatiu el PVE.
El PVE es concep en el nostre marc normatiu com un pla global que comprén l’activitat
estadística oficial d’una unitat territorial completa, la Comunitat Valenciana, i revisable,
establint el nostre text legal bàsic en matèria estadística, la Llei 5/1990 d’Estadística de la
Comunitat Valenciana, els supòsits i procediments per a la seua eventual modificació en
el període de vigència d’aquest, així com els principis que regeixen l’activitat estadística
pública valenciana: interés públic, obligació de col·laboració ciutadana i de respecte a
la intimitat de les persones, manteniment del secret estadístic, garanties d’objectivitat i
rigor tècnic i difusió àmplia i neutral dels seus resultats, aplicables al conjunt d’operacions
estadístiques que integren el PVE, protegides per la llei esmentada.
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2.- Definició del Pla Valencià d’Estadística 2001-2004
En el marc legal anteriorment descrit, el Pla Valencià d’Estadística 2001-2004 és
l’instrument d’ordenació, planificació i promoció de l’activitat estadística pública de la
Comunitat Valenciana.
El seu contingut material és el conjunt d’activitats estadístiques i altres actuacions que ha
de realitzar el sistema estadístic de la Comunitat Valenciana en el seu període de
vigència que s’estén des de l’1 de gener de 2001 al 31 de desembre de 2004.
Als efectes del Pla Valencià d’Estadística 2001-2004, es consideren activitats estadístiques:
a) Les de recopilació, obtenció, tractament i conservació de dades quantitatives o
qualitatives per a elaborar estadístiques i la publicació i difusió dels resultats necessaris
o útils, tant per al coneixement i anàlisi de la realitat econòmica, demogràfica, cultural
i social de la Comunitat Valenciana, com per a coadjuvar al compliment dels fins i
competències de la Generalitat.
b) Les activitats que siguen prèvies o complementàries de les anteriors i legalment
exigibles o tècnicament necessàries per a poder complir els requisits que estableix la
legislació sobre estadística i les de tipus metodològic i normatiu en el camp estadístic.
L’Institut Valencià d’Estadística impulsarà el Pla Valencià d’Estadística i els Programes
Anuals d’Activitats que el despleguen i amb aquesta finalitat durà a terme les funcions
següents:
a) Elaborar i promoure la tramitació i aprovació dels projectes de programes anuals
d’activitats.
b) Prestar els serveis d’assistència tècnica que requerisquen les diferents administracions
públiques valencianes a les qual el PVE i els programes anuals encomanen activitats
estadístiques.
c) Aprovar els projectes de normes tècniques i reguladores d’estadístiques que preveu la
Llei 5/1990 d’Estadística de la Comunitat Valenciana.
d) Vetlar pel compliment de la legislació sobre estadística per part de les diferents
administracions públiques valencianes a les quals el PVE i els programes anuals
encomanen l’elaboració d’estadístiques.
e) Promoure i realitzar actuacions estadístiques instrumentals per al compliment
d’objectius recollits en el PVE.
f)

Realitzar el seguiment de les activitats estadístiques incloses en el Pla Valencià
d’Estadística.
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3.- Objectius generals
Els objectius generals que s’han de cobrir amb l’elaboració del PVE 2001-2004 són els
següents:
a) Obtenir un conjunt coherent, fiable i actualitzat de dades estadístiques que, amb el
mínim cost possible, aprofitant al màxim les fonts existents i evitant duplicitats, permeta
el coneixement de la realitat econòmica, demogràfica, social, mediambiental i
territorial de la Comunitat Valenciana, i que siga útil per a la presa de decisions de les
institucions públiques i dels agents socials, minimitzant les molèsties als ciutadans i
garantint el secret estadístic.
b) Distribuir les activitats entre els diversos organismes que participen en la producció
estadística i harmonitzar el funcionament de l’organització estadística de la
Comunitat Valenciana
c) Establir el marc de col·laboració institucional entre les administracions públiques
valencianes i altres entitats públiques, estatals, europees i internacionals per a
aconseguir avançar en la progressiva homogeneïtat i comparabilitat del sistema
estadístic de la Comunitat Valenciana.
d) Orientar l’usuari respecte del tipus d’informació estadística que va a poder utilitzar, així
com dels terminis i periodicitat per a la disponibilitat de resultats i garantir una difusió
àmplia i neutral d’aquests.
4.- Objectius específics
Juntament amb els objectius generals, ressenyats anteriorment, el PVE 2001-2004 aborda
la consecució d’objectius específics d’informació, organitzatius, econòmics i instrumentals.
4.1.- Objectius d’informació:
En termes de cobertura informativa el PVE 2001-2004 s’articula en les línies estratègiques
d’actuació següents:
a) Impulsar l’estadística de base municipal amb la incorporació al PVE d’un nombre
significatiu d’operacions que recullen desagregacions de resultats a distints nivells
subprovincials.
b) Disposar d’un conjunt integrat d’operacions orientades a un millor coneixement de
l’estructura poblacional i l’anàlisi de fluxos (natalitat, mortalitat i migracions), així com
la seua relació amb altres àrees com el mercat de treball, la formació, la planificació
sanitària i el benestar social de la població.
c) Impulsar la producció d’estadístiques socials, estructura, cobertura i utilització dels
recursos d’acció social i serveis socials, educatius, culturals, sanitaris i mediambientals,
així com l’elaboració d’indicadors que permeten una aproximació a la mètrica de la
qualitat de vida dels ciutadans de la Comunitat Valenciana.
d) Desplegar un bloc d’investigacions de contingut econòmic que faciliten el seguiment
de la conjuntura sectorial des de la vessant de l’oferta i la demanda, el coneixement
estructural dels sectors productius i l’elaboració del conjunt de comptes, taules i
quadres d’agregats macroeconòmics que recull el SEC-95 per a economies regionals.
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e) Conèixer les macromagnituds representatives de l’activitat econòmica i financera
desplegada per les administracions públiques valencianes.
f)

Elaborar i mantenir directoris d’unitats d’activitat econòmica com a marcs per a la
realització de censos o enquestes, com a informació de base per a l’anàlisi
demogràfica de les unitats productives i com a eina d’avaluació de la concentració
de l’ocupació.

Els objectius específics d’informació del PVE 2001-2004, identificats basant-se en aquestes
línies, es recullen en l’annex, on per a cada activitat estadística, classificada segons àrea
temàtica, es detallen els organismes implicats en la seua elaboració, principals variables
investigades, desagregació territorial prevista dels resultats, col·lectiu objecte d’estudi i
periodicitat de la recollida d’informació de base.
4.2.- Objectius organitzatius
A efectes organitzatius, el PVE 2001-2004 recull l’objectiu següent:
a)

Impulsar el desplegament del sistema estadístic de la Comunitat Valenciana amb la
incorporació al PVE, en qualitat de productors, d’un nombre significatiu de centres
directius i organismes de l’Administració de la Generalitat Valenciana, aspecte
aquest que tradueix la important presència en el PVE 2001-2004 de l’estadística
administrativa en àrees de gestió la quantificació de les quals és rellevant per a la
configuració d’una oferta estadística coherent i equilibrada a nivell sectorial. La
selecció realitzada descansa així mateix en l’existència de normatives sectorials
aplicables que garantisquen l’obtenció de resultats estadístics harmonitzats o
susceptibles d’harmonització en el marc de l’estadística oficial. L’objectiu immediat
que s’ha de cobrir, en el marc d’execució dels respectius programes anuals de
desplegament del PVE, és la identificació de les corresponents unitats estadístiques
productores i els llocs de treball adscrits a aquestes.

4.3.- Objectius econòmics
En termes econòmics, els objectius específics s’orienten a la racionalització de la despesa
pública i reducció de la càrrega dels informants. A aquests efectes, els objectius recollits
en el PVE 2001-2004 són els següents:
a)

Identificar línies de col·laboració institucional del sistema estadístic de la Comunitat
Valenciana amb l’estatal, el de la Unió Europea i amb altres administracions
autonòmiques i locals a fi de facilitar l’aprofitament de fonts estadístiques existents i la
realització de projectes conjunts estalviant recursos i evitant la duplicitat de
demanda d’informació a ciutadans i empreses. En aquest marc, el PVE propiciarà un
avanç significatiu en l’aplicació de mètodes indirectes per a la regionalització
d’indicadors conjunturals nacionals i l’estimació en menudes àrees de resultats
estadístics d’investigacions mostrals amb determinades limitacions de disseny per a
l’obtenció directa de resultats representatius a nivells de desagregació territorial
necessaris per al sistema estadístic públic de la Comunitat Valenciana. En aquesta
tasca, la disponibilitat de registres administratius harmonitzats a fins estadístics i de
qualitat suficient resulta imprescindible.

b)

Potenciar l’ús de fitxers administratius i facilitar la seua utilització a fins estadístics als
efectes del quals el PVE propiciarà l’establiment d’acords i convenis de col·laboració
per a la realització de tasques d’harmonització estadística i informatització de
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registres que redundaran de manera directa en la millora de la qualitat de la
producció estadística.
4.4.- Objectius instrumentals
Els objectius instrumentals recollits en el marc del PVE 2001-2004, són els següents:
a)

Definir un sistema d’informació integrat que cobrisca els aspectes promocionals de
difusió electrònica de resultats de les activitats estadístiques incloses en el PVE. Les
alternatives tecnològiques per a la construcció i implantació d’aquest portal
d’Internet del sistema estadístic de la Comunitat Valenciana atendran criteris
d’estandardització i protecció de les inversions realitzades en aquest àmbit pels
distints organismes promotors.

b)

Desenvolupar i implantar un Sistema de Gestió Documental (SGD) com a plataforma
tecnològica de suport a la gestió dels sistemes d’infraestructura estadística de
planificació (Inventari d’Operacions Estadístiques de les Administracions Públiques
Valencianes i Inventari de Fonts Administratives susceptibles d’aprofitament estadístic)
creats en el marc d’elaboració del PVE 2001-2004.

c)

Elaborar, a partir del SGD d’infraestructura estadística de planificació,
Catàlegs/Directoris de fonts estadístiques i administratives oferides pel sistema
estadístic de la Comunitat Valenciana.

d)

Modernitzar els serveis d’atenció a consultes presencials al Centre de Documentació,
Infraestructura i Informació Estadística i dotar-lo de noves infraestructures per a
facilitar la gestió de fons bibliogràfics i documentals especialitzats i l’accés a aquests
pels distints usuaris del sistema.

e)

Elaborar i promoure el desenvolupament d’un pla integrat
especialitzada i perfeccionament professional en matèria estadística.

f)

Impulsar la investigació estadística, tant en aspectes metodològics, com en els
aplicats a temes d’interés per a la comunitat autònoma que contribuïsquen a millorar
el coneixement de la realitat econòmica, demogràfica, social, mediambiental i
territorial.

g)

Incentivar la formació de nous professionals en estadística pública a través del
desplegament de programes de beques professionals.

de

formació

5.- Desplegament del Pla Valencià d’Estadística
Els objectius específics d’informació, recollits en l’annex, es desplegaran a través de
programes anuals d’activitats.
Els objectius específics de caràcter organitzatiu, econòmic o instrumental es desplegaran
a través de programes operatius anuals que complementen el respectiu programa anual
d’activitats.
En relació amb l’elaboració i tramitació dels respectius programes estadístics anuals i les
eventuals modificacions del Pla Estadístic vigent, els procediments aplicables es recullen
en els articles seté, vuité i nové del capítol I, títol primer del Reglament de la Llei
d’Estadística de la Comunitat Valenciana.
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Annex
Relació d’activitats estadístiques
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Índex d'operacions estadístiques per àrees
Territori i Medi Ambient
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
0114
0115
0116

SISTEMA D'INFORMACIÓ TERRITORIAL............................................................................................
PLANEJAMENT ....................................................................................................................................
DESPESA PÚBLICA EN MEDI AMBIENT EN LA COMUNITAT VALENCIANA .................................
QUALITAT DE L'AIRE............................................................................................................................
INVENTARI D'EMISSIONS DE CONTAMINANTS A L'ATMOSFERA..................................................
QUALITAT AIGÜES DE BANY..............................................................................................................
ESTADÍSTICA DE PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS URBANS .....................................................
DIRECTORI DE CENTRES AMB SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL.........................................
PRODUCCIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS PERILLOSOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA ....
OLIS USATS...........................................................................................................................................
ESTADÍSTICA DE PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS INDUSTRIALS .............................................
ESTADÍSTICA D'ENVASOS I RESIDUS D'ENVASOS...........................................................................
ANÀLISI DE QUALITAT DE LES AIGÜES DE CONSUM PÚBLIC........................................................
ESTADÍSTICA D'ESPAIS NATURALS PROTEGITS ................................................................................
ESTADÍSTICA D'INCENDIS I REGENERACIÓ D'ECOSISTEMES........................................................
ESTADÍSTICA DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS ..........................................

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8

Demografia
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210

EXPLOTACIÓ ESTADÍSTICA DEL PADRÓ MUNICIPAL CONTINU .................................................. 9
EXPLOTACIÓ ESTADÍSTICA DEL CENS DE POBLACIÓ I HABITATGES .......................................... 9
ESTADÍSTICA DE VARIACIONS RESIDENCIALS................................................................................10
ESTADÍSTIQUES DEL MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ......................................................10
PROJECCIONS DE POBLACIÓ I LLARS............................................................................................11
PANORÀMICA DEMOGRÀFICA ......................................................................................................11
PROJECCIONS DE POBLACIÓ A CURT TERMINI............................................................................12
EXPLOTACIÓ ESTADÍSTICA DELS CENSOS DE POBLACIÓ, HABITATGES I EDIFICIS DE LA
CIUTAT DE VALÈNCIA ........................................................................................................................12
CANVIS DE DIRECCIÓ INTRAURBANS DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA ..........................................13
MIGRACIONS REGISTRADES EN LA CIUTAT DE VALÈNCIA ..........................................................13

Treball i protecció social
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311
0312
0313
0314
0315
0316
0317
0318
0319

ESTADÍSTICA DE COOPERATIVES I SOCIETATS LABORALS ...........................................................14
SUPORT A LA CREACIÓ D'OCUPACIÓ, RESULTATS DE LA GESTIÓ DE PROGRAMES ..............14
ESTADÍSTIQUES LABORALS ................................................................................................................15
ESTADÍSTICA DE LESIONS PROFESSIONALS.....................................................................................15
ESTADÍSTICA D'EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL........................................................................16
ESTADÍSTICA DE L'ATUR REGISTRAT..................................................................................................16
ESTADÍSTICA DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL ...........................................................................17
PENSIONS NO CONTRIBUTIVES.........................................................................................................17
PRESTACIONS SOCIOECONÒMIQUES A MINUSVÀLIDS ..............................................................18
OBSERVATORI PERMANENT DE LA IMMIGRACIÓ (OPI) DE LA COMUNITAT VALENCIANA...18
PENSIONS ASSISTENCIALS .................................................................................................................19
ADOPCIONS, ACOLLIMENTS I TUTELES DE MENORS.....................................................................19
BENEFICIARIS DE PRESTACIONS A FAMÍLIES NOMBROSES ..........................................................20
ESTADÍSTICA DE LES MANIFESTACIONS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE..........................................20
OBSERVATORI DE LA DONA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.................................................21
ESTADÍSTICA DEL MERCAT DE TREBALL...........................................................................................21
ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS...................................................................................................22
INDICADOR DE COSTOS LABORALS I DE TEMPS DE TREBALL .....................................................22
ESTADÍSTICA DE JOVENTUT...............................................................................................................23
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Comptes econòmics
0401

COMPTABILITAT REGIONAL I MARC INPUT-OUTPUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA .........24

Consum, nivell i qualitat de vida
0501
0502
0503
0504
0505

SISTEMA D'INDICADORS SOCIALS DE QUALITAT DE VIDA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA......................................................................................................................................25
ENQUESTA SOCIAL GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA ................................................25
EXPLOTACIÓ DE L'ENQUESTA CONTÍNUA DE PRESSUPOSTOS FAMILIARS ................................26
INDICADOR DE RENDA FAMILIAR DISPONIBLE PER A ÀMBITS SUBREGIONALS........................26
ESTADÍSTICA DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ .....................................................................27

Agricultura, pesca i ramaderia
0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0608
0609
0610
0611
0612
0613
0614
0615
0616
0617
0618
0619
0620
0621

ESTADÍSTICA DEL PARC DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA ................................................................28
DIRECTORI D'EMPRESES-ESTABLIMENTS DE PRODUCCIÓ DE BROILERS.....................................28
DIRECTORI D'EXPLOTACIONS D'OVÍ-CABRUM..............................................................................29
DIRECTORI D'ESCORXADORS...........................................................................................................29
CENS AGRARI 1999............................................................................................................................30
DIRECTORI D'EXPLOTACIONS CUNÍCOLES ....................................................................................30
DIRECTORI D'EXPLOTACIONS APÍCOLES........................................................................................31
ESTADÍSTICA DE PREUS COTITZATS EN MERCATS ..........................................................................31
COMPTES ECONÒMICS DEL SECTOR AGRARI .............................................................................32
DIRECTORI D'EMPRESES-ESTABLIMENTS DE PRODUCCIÓ D'OUS................................................32
ESTADÍSTICA DE LA RAMADERIA .....................................................................................................33
ESTADÍSTICA DE SUPERFÍCIES I PRODUCCIONS DE CULTIU .........................................................33
SUPERFÍCIES DE CULTIU I APROFITAMENT PER TERMES MUNICIPALS..........................................34
PREUS E ÍNDEXS DE PREUS.................................................................................................................34
ESTADÍSTICA DE CAPTURES PESQUERES .........................................................................................35
ESTADÍSTICA DE PRODUCCIONS FORESTALS.................................................................................35
DIRECTORIS DE CENTRES D'AQÜICULTURA ....................................................................................36
DIRECTORI D'EXPLOTACIONS DE PORCÍ........................................................................................36
COMPTES ECONÒMICS DEL SECTOR PESQUER............................................................................37
DIRECTORI D'EXPLOTACIONS DE BOVÍ...........................................................................................37
INVENTARI CITRÍCOLA.......................................................................................................................38

Indústria, energia i mineria
0701
0702
0703
0704

ESTADÍSTICA DE LA INVERSIÓ INDUSTRIAL REGISTRADA..............................................................39
ESTADÍSTICA INDUSTRIAL...................................................................................................................39
INDICADORS DE CONJUNTURA INDUSTRIAL .................................................................................40
BALANÇ ENERGÈTIC..........................................................................................................................40

Construcció i habitatges
0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807

OBTENCIÓ DE PREVISIONS DE DEMANDA D'HABITATGE PER AL PLANEJAMENT EN LA
COMUNITAT VALENCIANA...............................................................................................................41
INDICADORS DE CONJUNTURA DEL SUBSECTOR HABITATGE ....................................................41
PLA D'HABITATGE. RESUM D'ACTUACIONS....................................................................................42
ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA D'HABITATGE................................................................................42
ESTADÍSTICA DE L'OFERTA D'HABITATGE ........................................................................................43
CENS D'IMMOBLES DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA ..........................................................................43
LLICÈNCIES DE CONSTRUCCIÓ I OCUPACIÓ D'HABITATGES DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA ..44

Activitat comercial
0901
0902

ÍNDEX DE COMERÇ AL DETALL........................................................................................................45
ÍNDEXS DE VALOR UNITARI DEL COMERÇ EXTERIOR ...................................................................45
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0903

ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI .........................................................46

Transports i comunicacions
1001
1002
1003
1004

ESTADÍSTICA D'ACCIDENTS DE TRÀNSIT EN LES CARRETERES DE LA COMUNITAT
VALENCIANA......................................................................................................................................47
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Àrea: Territori i Medi Ambient

0101 SISTEMA D'INFORMACIÓ TERRITORIAL
Organisme responsable

D.G. d'Urbanisme i Ordenació Territorial. Conselleria d' Obres Públiques, Urbanisme i
Transports

Organismes col∙laboradors

Universitat Politècnica de València

Objectiu

Proporcionar un instrument per a la planificació territorial i urbanística

Principals variables

Relleu, geologia, hidrologia, sòls, clima, vegetació i fauna, equipaments, usos globals
del sòl, planejament urbanístic

Col∙lectiu

No aplicable

Periodicitat de la recollida de dades
No aplicable

Desagregació territorial dels resultats
Municipal

0102 PLANEJAMENT
Organisme responsable

D.G. d'Urbanisme i Ordenació Territorial. Conselleria d' Obres Públiques, Urbanisme i
Transports

Organismes col∙laboradors
Corporacions locals

Objectiu

Disposar de dades actualitzades sobre el planejament municipal, actualment vigent

Principals variables

Qualificació (residencial, industrial, terciari, equipaments, rústic amb protecció, rústic
sense protecció) i classificació del sòl (urbà, urbanitzable, no urbanitzable)

Col∙lectiu

Plans Generals d'Ordenació Urbana dels municipis de la Comunitat Valenciana, normes
subsidiàries i projectes de delimitació de sòl urbà

Periodicitat de la recollida de dades
Biennal

Desagregació territorial dels resultats
Municipal
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0103 DESPESA PÚBLICA EN MEDI AMBIENT EN LA COMUNITAT VALENCIANA
Organisme responsable
Secretaria General. Conselleria de Medi Ambient

Organismes col∙laboradors

Ministeri de Medi Ambient, Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports

Objectiu

Obtenir informació sobre les intervencions econòmiques
-despeses realitzades- dirigides a la conservació i protecció del medi ambient per part
del sector públic de la Generalitat Valenciana

Principals variables

Despeses corrents i d'inversió, en les diferents fases d'execució pressupostària,
dedicades a activitats mediambientals per tipus d'administració, i classificacions
pressupostàries

Col∙lectiu

Agents o centres gestors públics que realitzen operacions de despesa o finançament
d'activitats mediambientals

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Comunitat autònoma

0104 QUALITAT DE L'AIRE
Organisme responsable

D.G. d'Educació i Qualitat Ambiental. Conselleria de Medi Ambient

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Mesurar la qualitat de l'aire en la Comunitat Valenciana a través d'un conjunt
d'estacions de les Xarxes de Control de la contaminació atmosfèrica

Principals variables

Indicadors de concentració de contaminants (diòxid de sofre, partícules en suspensió,
diòxid de nitrogen, monòxid de carboni, plom, nivells d'ozó, fums negres)

Col∙lectiu

Territori cobert per cada estació

Periodicitat de la recollida de dades
Contínua

Desagregació territorial dels resultats
Territori representat per cada estació
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0105 INVENTARI D'EMISSIONS DE CONTAMINANTS A L'ATMOSFERA
Organisme responsable

D.G. d'Educació i Qualitat Ambiental. Conselleria de Medi Ambient

Organismes col∙laboradors
Ministeri de Medi Ambient

Objectiu

Avaluar la qualitat de l'aire a través de la quantitat de contaminants emesos a
l'atmosfera per les indústries que exerceixen les seues activitats en la Comunitat
Valenciana

Principals variables

Quantitat de contaminant emesa i depurada per tipus de contaminant i activitat
principal de l'empresa

Col∙lectiu

Indústries potencialment contaminadores de l'atmosfera

Periodicitat de la recollida de dades
-

Desagregació territorial dels resultats
Provincial

0106 QUALITAT AIGÜES DE BANY
Organisme responsable

D.G. d'Educació i Qualitat Ambiental. Conselleria de Medi Ambient

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Valorar anualment la qualitat de les aigües de bany

Principals variables

Nombre de zones de bany per classes i qualificació d'aquestes. Paràmetres
microbiològics (coliformes, totals i fecals), color, olis minerals, substàncies tensoactives,
fenols, residus quitranats i matèries flotants

Col∙lectiu

Punts de presa de mostres representatives de les zones de bany

Periodicitat de la recollida de dades
Irregular

Desagregació territorial dels resultats
Zones de bany
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0107 ESTADÍSTICA DE PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS URBANS
Organisme responsable

D.G. d'Educació i Qualitat Ambiental. Conselleria de Medi Ambient

Organismes col∙laboradors
Corporacions locals

Objectiu

Sol∙licitar informació sobre generació i tractament de residus urbans a fi d'avaluar la
qualitat ambiental

Principals variables

Quantitats produïdes de residus urbans per tipus de residus (CER), quantitat de residus
tractats per tipus de tractament. Recollida selectiva. Centres de tractament per tipus

Col∙lectiu

Comunitat autònoma i corporacions locals

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Provincial

0108 DIRECTORI DE CENTRES AMB SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL
Organisme responsable

D.G. d'Educació i Qualitat Ambiental. Conselleria de Medi Ambient

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Construir un marc adequat per a l'anàlisi de les activitats del sector industrial que
afecten el medi ambient

Principals variables

Dades d'identificació de l'empresa i del centre, activitats del centre, data i dades
rellevants de la declaració mediambiental (emissió de contaminants, generació de
residus, consum de matèries primeres...) termini de pròxima declaració, programa
d'auditories

Col∙lectiu

Centres d'empreses en els quals es duga a terme una activitat industrial i que
voluntàriament implanten un sistema de gestió mediambiental en totes les seues
activitats

Periodicitat de la recollida de dades
No aplicable

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable

4

Pla Valencià d'Estadística 2001-2004

0109 PRODUCCIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS PERILLOSOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA
Organisme responsable
D.G. d'Educació i Qualitat Ambiental. Conselleria de Medi Ambient

Organismes col∙laboradors
Ministeri de Medi Ambient

Objectiu

Disposar d'informació sobre la producció i la gestió de residus perillosos que es generen
anualment en la Comunitat Valenciana

Principals variables

Quantitat de residus perillosos generada i tractada per tipus de residu. Origen i
destinació, tipus de tractament. Centres gestors, empreses de transport

Col∙lectiu

No aplicable

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Provincial

0110 OLIS USATS
Organisme responsable

D.G. d'Educació i Qualitat Ambiental. Conselleria de Medi Ambient

Organismes col∙laboradors
Ministeri de Medi Ambient

Objectiu

Obtenir informació sobre la generació i gestió dels olis usats a fi d'avaluar la seua
incidència en la qualitat ambiental

Principals variables

Origen i destinació, oli en mercat, oli usat generat, recollit i tractat. Instal∙lacions
autoritzades, tipus de tractament

Col∙lectiu

Empreses productores, gestores i de transport d'olis usats

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Provincial
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0111 ESTADÍSTICA DE PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS INDUSTRIALS
Organisme responsable

D.G. d'Educació i Qualitat Ambiental. Conselleria de Medi Ambient

Organismes col∙laboradors
Ministeri de Medi Ambient

Objectiu

Avaluar el volum i la gestió dels residus generats per les empreses industrials, agrupades
per sectors

Principals variables

Nombre de declaracions, quantitat de residus declarats per tipus de residu i quantitat
de residus gestionats per tipus de tractament, exportacions i importacions

Col∙lectiu

No aplicable

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Provincial

0112 ESTADÍSTICA D'ENVASOS I RESIDUS D'ENVASOS
Organisme responsable

D.G. d'Educació i Qualitat Ambiental. Conselleria de Medi Ambient

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Avaluar la generació i gestió dels envasos i els seus residus

Principals variables

Quantitat d'envasos i residus d'envasos produïts per tipus (vidre, plàstic, paper i cartó,
metalls i altres). Quantitat de residus d'envasos valoritzats per tipus

Col∙lectiu

Agents econòmics (envasadors, comerciants) i entitats locals

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Provincial
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0113 ANÀLISI DE QUALITAT DE LES AIGÜES DE CONSUM PÚBLIC
Organisme responsable

D.G. d'Educació i Qualitat Ambiental. Conselleria de Medi Ambient

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Valorar la qualitat de les aigües destinades al consum humà

Principals variables

Indicadors de cloració, percentatge de població coberta. Control de nitrats,
percentatge de població afectada

Col∙lectiu

No aplicable

Periodicitat de la recollida de dades
No aplicable

Desagregació territorial dels resultats
Municipal

0114 ESTADÍSTICA D'ESPAIS NATURALS PROTEGITS
Organisme responsable

D.G. de Planificació i Gestió del Medi. Conselleria de Medi Ambient

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Avaluar els espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana i les actuacions
realitzades sobre ells

Principals variables

Nombre d'espais naturals per tipologia, superfície total, règim de protecció

Col∙lectiu

Espais naturals protegits (àrees o fites geogràfiques que continguen elements o sistemes
naturals de particular valor, interés o singularitat)

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Espais naturals protegits
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0115 ESTADÍSTICA D'INCENDIS I REGENERACIÓ D'ECOSISTEMES
Organisme responsable
D.G. de Recursos Forestals. Conselleria de Medi Ambient

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Conéixer el nombre i les característiques dels incendis produïts en la Comunitat
Valenciana durant l'any i avaluar les actuacions de la Conselleria de Medi Ambient en
la seua lluita contra els danys en l'ecosistema: repoblacions, actuacions silvícoles,

Principals variables

Nombre d'incendis forestals per causa, superfície danyada de tot tipus.
Superfícies tractades i inversió realitzada per tipus d'actuació

Col∙lectiu

No aplicable

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Municipal o inferior

0116 ESTADÍSTICA DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
Organisme responsable

Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.
Conselleria d' Obres Públiques, Urbanisme i Transports

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Conéixer les instal∙lacions de depuració i la seua activitat, execució de les obres de
sanejament i depuració, així com de la recaptació, gestió i distribució del cànon de
sanejament

Principals variables

Nombre de depuradores, volum tractat, cànon recaptat

Col∙lectiu

Depuradores

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Municipal
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Àrea: Demografia

0201 EXPLOTACIÓ ESTADÍSTICA DEL PADRÓ MUNICIPAL CONTINU
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística

Organismes col∙laboradors

Institut Nacional d'Estadística

Objectiu

Conéixer l'estructura de la població de la Comunitat Valenciana a l'inici de cada any
com a resultat de l'explotació estadística dels respectius fitxers dels padrons municipals

Principals variables

Població de dret per sexe, edat, nacionalitat i canvis de residència

Col∙lectiu

Població resident en la Comunitat Valenciana

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Municipal o inferior

0202 EXPLOTACIÓ ESTADÍSTICA DEL CENS DE POBLACIÓ I HABITATGES
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística

Organismes col∙laboradors

Institut Nacional d'Estadística

Objectiu

Recompte de la població i coneixement de la seua estructura, coneixement del
nombre, distribució geogràfica i característiques dels habitatges i edificis

Principals variables

Població segons edat, sexe, nacionalitat, situació de residència, estat civil, lloc de
naixement, variables migratòries, estudis en curs, nivell d'instrucció, relació amb
l'activitat econòmica, branca d'activitat, professió, situació professional i condició
socioeconòmica. Nombre i classe d'habitatges en l'edifici, any de construcció, règim
de tinença, superfície, instal∙lacions i nombre d'habitacions

Col∙lectiu

Persones físiques, habitatges i edificis

Periodicitat de la recollida de dades
Decennal

Desagregació territorial dels resultats
Municipal o inferior
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0203 ESTADÍSTICA DE VARIACIONS RESIDENCIALS
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística

Organismes col∙laboradors

Institut Nacional d'Estadística

Objectiu

Coneixement dels fluxos migratoris, especialment per a àmbits inferiors al provincial,
entre municipis amb origen/destinació la Comunitat Valenciana, així com aquells que
procedents de l'estranger tenen la seua destinació en algun municipi d'aquesta

Principals variables

Migracions (immigracions i emigracions) distribuïdes per sexe, lloc de naixement, edat,
nacionalitat, títol acadèmic i municipis d'alta i baixa

Col∙lectiu

Persones que han canviat de municipi de residència

Periodicitat de la recollida de dades
Mensual

Desagregació territorial dels resultats
Municipal

0204 ESTADÍSTIQUES DEL MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística

Organismes col∙laboradors

Institut Nacional d'Estadística, Oficines del Registre Civil

Objectiu

Obtenció d'informació sobre el nombre de parts, naixements, morts fetals tardanes,
matrimonis i defuncions ocorreguts i les principals característiques d'aquests fenòmens
en la Comunitat Valenciana, tenint en compte desagregacions territorials d'àmbit
inferior a la província com comarques, municipis i àrees sanitàries

Principals variables

Matrimonis segons el lloc fixat per a residir, forma i lloc de celebració, així com edat,
estat civil, professió i lloc de residència anterior dels cònjuges.
Parts, naixements i morts fetals tardanes segons dades del nascut (sexe, pes), dels pares
(residència, edat, professió) i del naixement (característiques del part i vitalitat).
Defuncions segons edat, residència i lloc de defunció

Col∙lectiu

Parts, naixements, morts fetals tardanes, matrimonis

Periodicitat de la recollida de dades
Mensual

Desagregació territorial dels resultats
Municipal o inferior
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0205 PROJECCIONS DE POBLACIÓ I LLARS
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Obtenció d'estimacions de població a partir dels resultats del Cens de Població de 2001

Principals variables

Població per edat i sexe. Llars per grandària

Col∙lectiu

No aplicable

Periodicitat de la recollida de dades
No aplicable

Desagregació territorial dels resultats
Municipal

0206 PANORÀMICA DEMOGRÀFICA
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Oferir informació àmplia i sistematitzada sobre l'estructura i evolució demogràfica de la
Comunitat Valenciana

Principals variables

Població, defuncions, naixements, relació amb l'activitat econòmica

Col∙lectiu

Població de la Comunitat Valenciana

Periodicitat de la recollida de dades
No aplicable

Desagregació territorial dels resultats
Municipal
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0207 PROJECCIONS DE POBLACIÓ A CURT TERMINI
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Obtenció d'estimacions de població per a un horitzó de 5 anys i la seua revisió anual a
partir de les últimes dades de població disponibles

Principals variables

Població per edat i sexe

Col∙lectiu

No aplicable

Periodicitat de la recollida de dades
No aplicable

Desagregació territorial dels resultats
Municipal

0208 EXPLOTACIÓ ESTADÍSTICA DELS CENSOS DE POBLACIÓ, HABITATGES I EDIFICIS DE LA
CIUTAT DE VALÈNCIA
Organisme responsable
Ajuntament de València

Organismes col∙laboradors

Institut Nacional d'Estadística

Objectiu

Conéixer el nombre, l'estructura i les característiques de la població, dels habitatges i
dels edificis.

Principals variables

Població resident per sexe, trams d'edat, nivell d'instrucció, nacionalitat, estat civil, etc.
Llars. Habitatges i edificis per antiguitat, classe i règim de tinença

Col∙lectiu

Població resident en el municipi de València en habitatges o establiments col∙lectius.
Habitatges i establiments col∙lectius

Periodicitat de la recollida de dades
Decennal

Desagregació territorial dels resultats
Secció censal
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0209 CANVIS DE DIRECCIÓ INTRAURBANS DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA
Organisme responsable
Ajuntament de València

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Conéixer el nombre i les característiques de la població que canvia de domicili dins de
la ciutat

Principals variables

Població per sexe, edat, nivell d'instrucció i lloc de naixement

Col∙lectiu

Població resident en la ciutat de València

Periodicitat de la recollida de dades
Contínua

Desagregació territorial dels resultats
Districte

0210 MIGRACIONS REGISTRADES EN LA CIUTAT DE VALÈNCIA
Organisme responsable
Ajuntament de València

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Conéixer el nombre i les característiques dels emigrants i immigrants en la ciutat de
València

Principals variables

Població migrant per sexe, edat, nivell d'instrucció, nacionalitat, lloc de naixement,
procedència i destinació

Col∙lectiu

Població de dret resident o que ha residit en la ciutat de València

Periodicitat de la recollida de dades
Contínua

Desagregació territorial dels resultats
Districte
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Àrea: Treball i protecció social

0301 ESTADÍSTICA DE COOPERATIVES I SOCIETATS LABORALS
Organisme responsable

Sotssecretaria d'Ocupació. Conselleria d' Economia, Hisenda i Ocupació

Organismes col∙laboradors

Ministeri de Treball i Afers Socials

Objectiu

Quantificar les cooperatives i societats laborals constituïdes i les seues característiques

Principals variables

Nombre de socis, capital social, tipus de cooperativa

Col∙lectiu

Cooperatives i societats laborals registrades

Periodicitat de la recollida de dades
Mensual

Desagregació territorial dels resultats
Provincial

0302 SUPORT A LA CREACIÓ D'OCUPACIÓ, RESULTATS DE LA GESTIÓ DE PROGRAMES
Organisme responsable
Sotssecretaria d'Ocupació. Conselleria d' Economia, Hisenda i Ocupació

Organismes col∙laboradors

Ministeri de Treball i Afers Socials

Objectiu

Conéixer el nombre de persones contractades i les ajudes concedides a càrrec dels
distints programes de foment de l'ocupació

Principals variables

Nombre d'ajudes concedides i el seu import, activitat econòmica

Col∙lectiu

Expedients administratius de gestió de programes de foment de l'ocupació

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Provincial
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0303 ESTADÍSTIQUES LABORALS
Organisme responsable

D.G. de Treball i Seguretat Laboral. Conselleria d' Economia, Hisenda i Ocupació

Organismes col∙laboradors

Ministeri de Treball i Afers Socials

Objectiu

Conéixer dades relatives a convenis col∙lectius, vagues i tancaments patronals,
mediació i conciliació, regulació d'ocupació i obertures de centres de treball

Principals variables

Convenis vigents, treballadors i empreses afectades, augment salarial pactat, nombre
de vagues, treballadors convocats i implicats, jornades no treballades; nombre de
conciliacions, acomiadaments, reclamacions de quantitat, tipus de conciliació
(individual o col∙lectiva); expedients de regulació d'ocupació, treballadors afectats,
dies de suspensió, hores de reducció; obertura de centres de treball i treballadors dels
centres; activitat econòmica

Col∙lectiu

Convenis col∙lectius de treball, vagues o tancaments patronals, mediacions i
conciliacions, empreses sotmeses a regulació d'ocupació, centres de treball

Periodicitat de la recollida de dades
Diversa

Desagregació territorial dels resultats
Provincial

0304 ESTADÍSTICA DE LESIONS PROFESSIONALS
Organisme responsable

D.G. de Treball i Seguretat Laboral. Conselleria d' Economia, Hisenda i Ocupació

Organismes col∙laboradors

Ministeri de Treball i Afers Socials

Objectiu

Conéixer els accidents de treball i malalties professionals declarades

Principals variables

Accidents de treball, malalties professionals, activitat econòmica, gravetat de
l'accident o malaltia professional, tipus de lesions

Col∙lectiu

Accidents de treball i malalties professionals

Periodicitat de la recollida de dades
Mensual

Desagregació territorial dels resultats
Provincial
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0305 ESTADÍSTICA D'EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL
Organisme responsable

D.G. de Treball i Seguretat Laboral. Conselleria d' Economia, Hisenda i Ocupació

Organismes col∙laboradors

Ministeri de Treball i Afers Socials

Objectiu

Conéixer l'activitat exercida per les empreses de treball temporal, així com les seues
característiques i de les empreses usuàries

Principals variables

Nombre d'empreses, nombre de treballadors posats a disposició, contractes de posada
a disposició, garantia financera, activitat econòmica de l'empresa usuària

Col∙lectiu

Empreses de treball temporal

Periodicitat de la recollida de dades
Contínua

Desagregació territorial dels resultats
Provincial

0306 ESTADÍSTICA DE L'ATUR REGISTRAT
Organisme responsable

D.G. d'Intermediació Laboral. Conselleria d' Economia, Hisenda i Ocupació

Organismes col∙laboradors

Institut Nacional d'Ocupació

Objectiu

Conéixer el nombre i evolució de sol∙licitants d'ocupació i les seues característiques

Principals variables

Sol∙licitants d'ocupació, nivell acadèmic, ocupació demanada, sexe, edat, duració de
la demanda

Col∙lectiu

Sol∙licitants d'ocupació registrats en les oficines d'ocupació de la Generalitat
Valenciana

Periodicitat de la recollida de dades
Contínua

Desagregació territorial dels resultats
Municipal
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0307 ESTADÍSTICA DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL
Organisme responsable

D.G. d'Intermediació Laboral. Conselleria d' Economia, Hisenda i Ocupació

Organismes col∙laboradors

Institut Nacional d'Ocupació

Objectiu

Conéixer el nombre i evolució de contractes laborals i les seues característiques

Principals variables

Tipus i duració del contracte, activitat econòmica de l'empresa contractant; sexe,
edat, nivell acadèmic i ocupació de la persona contractada

Col∙lectiu

Contractes de treball registrats en les oficines d'ocupació de la Generalitat Valenciana

Periodicitat de la recollida de dades
Contínua

Desagregació territorial dels resultats
Municipal

0308 PENSIONS NO CONTRIBUTIVES
Organisme responsable

D.G. de Serveis Socials. Conselleria de Benestar Social

Organismes col∙laboradors

Institut de Migracions i Serveis Socials

Objectiu

Quantificació i anàlisi dels beneficiaris de pensions no contributives d'invalidesa i
jubilació

Principals variables

Beneficiaris de pensions no contributives i imports corresponents segons classes

Col∙lectiu

Beneficiaris de pensions no contributives

Periodicitat de la recollida de dades
Mensual

Desagregació territorial dels resultats
Provincial
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0309 PRESTACIONS SOCIOECONÒMIQUES A MINUSVÀLIDS
Organisme responsable
D.G. de Serveis Socials. Conselleria de Benestar Social

Organismes col∙laboradors

Institut de Migracions i Serveis Socials

Objectiu

Quantificació i anàlisi del sistema de prestacions previstes en la Llei d'Integració Social
de Minusvàlids (LISMI) (RD 386/84)

Principals variables

Beneficiaris de prestacions segons edat, sexe i tipus de minusvalidesa i import de les
prestacions corresponents

Col∙lectiu

Beneficiaris de prestacions socioeconòmiques a minusvàlids

Periodicitat de la recollida de dades
Mensual

Desagregació territorial dels resultats
Provincial

0310 OBSERVATORI PERMANENT DE LA IMMIGRACIÓ (OPI) DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
Organisme responsable
D.G. de Serveis Socials. Conselleria de Benestar Social

Organismes col∙laboradors

Institut de Migracions i Serveis Socials

Objectiu

Mesura del grau d'integració de la població immigrant en la Comunitat Valenciana

Principals variables

Variables identificatives (nivell d'estudis, ocupació, nacionalitat, data d'arribada a la
Comunitat Valenciana), indicadors d'integració familiar, cultural, territorial, civicosocial,
laboral, jurídica (estatus jurídic i permís de treball)

Col∙lectiu

Immigrants arribats a la Comunitat Valenciana per motius econòmics o polítics que
acudeixen als centres seleccionats de la xarxa OPI (públics o privats) sol∙licitant algun
tipus de servei. Se n'exclouen els estrangers procedents de la UE i en general dels països
desenvolupats

Periodicitat de la recollida de dades
Contínua

Desagregació territorial dels resultats
Comunitat autònoma
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0311 PENSIONS ASSISTENCIALS
Organisme responsable

D.G. de Serveis Socials. Conselleria de Benestar Social

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Quantificació i anàlisi del sistema de prestacions assistencials de l'extingit Fons Nacional
d'Assistència Social (FAS)

Principals variables

Beneficiaris de pensions (ancians, malalts o invàlids per al treball) de prestacions
assistencials i imports corresponents

Col∙lectiu

Beneficiaris de pensions assistencials

Periodicitat de la recollida de dades
Mensual

Desagregació territorial dels resultats
Provincial

0312 ADOPCIONS, ACOLLIMENTS I TUTELES DE MENORS
Organisme responsable

D. G. de la Família, Menor i Adopcions. Conselleria de Benestar Social

Organismes col∙laboradors

DG de Serveis Socials, Consell General del Poder Judicial, corporacions locals

Objectiu

Coneixement i difusió de les activitats hagudes en matèria d'adopció i tutela de menors

Principals variables

Adopcions, acolliments administratius i judicials, tuteles i menors tutelats segons la
nacionalitat dels menors, perfils psicosocials dels sol∙licitants d'adopcions

Col∙lectiu

Sol∙licituds d'adopció, acolliment i tutela, actes administratius i actes judicials

Periodicitat de la recollida de dades
Contínua

Desagregació territorial dels resultats
Comunitat autònoma
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0313 BENEFICIARIS DE PRESTACIONS A FAMÍLIES NOMBROSES
Organisme responsable

D. G. de la Família, Menor i Adopcions. Conselleria de Benestar Social

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Coneixement de les distintes categories i composició de les famílies nombroses en la
Comunitat Valenciana que obtinguen classificació o reconeixement de tals

Principals variables

Famílies nombroses i fills d'aquestes, títols nous concedits i renovats

Col∙lectiu

Títols de famílies nombroses

Periodicitat de la recollida de dades
Contínua

Desagregació territorial dels resultats
Provincial

0314 ESTADÍSTICA DE LES MANIFESTACIONS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Organisme responsable
D.G. de la Dona. Conselleria de Benestar Social

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Conéixer les manifestacions de violència de gènere, perfil i situació socioeconòmica de
les dones vícitmes i de l'agressor, per a planificar adequadament la intervenció i poder
realitzar recomanacions

Principals variables

Violència de gènere (maltractaments físics i psíquics, agressions sexuals, abús sexual,
encalçament sexual laboral) i característiques associades segons aquesta tipologia.
Dades de l'agredida (estat civil, estudis, situació d'activitat, ingressos mitjans i
procedència, problemàtica personal, problemàtica jurídica, problemàtica social).
Dades de l'agressor (estat civil, situació d'activitat, estudis, antecedents penals, relació
amb la víctima, problemàtica addicional)

Col∙lectiu

Dones víctimes d'algun tipus de violència i/o agressió, ateses pel "Centre dona 24 hores"

Periodicitat de la recollida de dades
Contínua

Desagregació territorial dels resultats
Provincial
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0315 OBSERVATORI DE LA DONA EN LA COMUNITAT VALENCIANA
Organisme responsable
D.G. de la Dona. Conselleria de Benestar Social

Organismes col∙laboradors

Universitat Politècnica de València

Objectiu

Conéixer la situació de la dona en la Comunitat Valenciana, actuant com a
observatori permanent

Principals variables

Principals variables i indicadors que configuren la situació de la dona en els camps:
educació, treball, temps lliure, família, salut, violència i participació ciutadana

Col∙lectiu

No aplicable

Periodicitat de la recollida de dades
No aplicable

Desagregació territorial dels resultats
Provincial

0316 ESTADÍSTICA DEL MERCAT DE TREBALL
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística

Organismes col∙laboradors

Institut Nacional d'Estadística. Universitat de València

Objectiu

Obtenció de dades de la població en relació amb l'activitat econòmica i el mercat de
treball a partir dels fitxers de l'Enquesta de Població Activa (EPA):
1.- Explotació ampliada de l'EPA en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
2.- Estimacions en àrees menudes (distints àmbits subprovincials) de les principals
variables
3.- Estudis de migracions (interiors i procedents de l'exterior), segons característiques
bàsiques demogràfiques i sociolaborals
4.- Anàlisi d'aspectes concrets del mercat laboral basats en els distints mòduls específics
inclosos periòdicament en l' Enquesta Comunitària de Força de Treball (ECFT)

Principals variables

Població en relació amb l'activitat econòmica i la seua classificació segons
característiques demogràfiques i econòmiques

Col∙lectiu

Llar familiar i persones residents en llar familiar principal

Periodicitat de la recollida de dades
Setmanal

Desagregació territorial dels resultats
Provincial o inferior
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0317 ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística

Organismes col∙laboradors

D. G. de Serveis Socials, corporacions locals

Objectiu

Coneixement de l'oferta de serveis i prestacions així com característiques d'usuaris i
beneficiaris del sistema de serveis socials de la Comunitat Valenciana, regulat en la Llei
5/1997 de la Generalitat Valenciana

Principals variables

Entitats, centres, serveis/programes, plantilla, places oferides, usuaris segons titularitat
dels agents, tipus de gestió i sector de població atesa, finançament segons origen de
les subvencions, despeses segons naturalesa, beneficiaris segons modalitats de les
prestacions i característiques socioeconòmiques

Col∙lectiu

Entitats i centres que operen en l'àmbit dels serveis socials beneficiaris d'ajudes,
subvencions o concerts amb l'administració de la Generalitat, beneficiaris d'ajudes
individualitzades

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Provincial

0318 INDICADOR DE COSTOS LABORALS I DE TEMPS DE TREBALL
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística

Organismes col∙laboradors

Institut Nacional d'Estadística

Objectiu

Conéixer l'evolució del cost laboral mitjà en què incorre l'ocupador per treballador i per
hora efectiva de treball. Seguiment conjuntural del temps de treball

Principals variables

Costos laborals per partides de cost, hores efectives per tipus de jornada, nombre de
treballadors

Col∙lectiu

Centres de cotització inclosos en el Règim General de la Seguretat Social i emmarcats
en les activitats industrials, de construcció o de serveis

Periodicitat de la recollida de dades
Mensual

Desagregació territorial dels resultats
Comunitat autònoma
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0319 ESTADÍSTICA DE JOVENTUT
Organisme responsable

Institut Valencià de la Joventut. Conselleria de Benestar Social

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Mesura de la integració activa dels joves valencians i de les prestacions de
l'administració a la millora de la seua qualitat de vida

Principals variables

Índexs d'associacionisme juvenil, oferta i ús d'instal∙lacions juvenils, participació dels
joves en intercanvis i viatges, campanyes de temps lliure, activitats de creació artística,
etc., així com import de les ajudes i subvencions a la promoció d'aquestes activitats

Col∙lectiu

Activitats/serveis promoguts per l'IVAJ

Periodicitat de la recollida de dades
Contínua/anual

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
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Àrea: Comptes econòmics

0401 COMPTABILITAT REGIONAL I MARC INPUT-OUTPUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Descriure de manera quantificada, sistemàtica i completa, les característiques més
rellevants de l'economia valenciana, els elements que la componen i les seues
relacions amb la resta del món amb l'objectiu d'analitzar-ne l'estructura, el
comportament i evolució, així com els sectors institucionals i les branques d'activitat que
l'integren

Principals variables

Agregats macroeconòmics proposats pel Sistema Europeu de Comptes (SEC 1995) per
a economies regionals. Comptes de les branques productives i sectors institucionals.
Components i variables del marc input-output:
Taules d'origen i de destinació, taules auxiliars que les relacionen, taula Input-Output
simètrica

Col∙lectiu

No aplicable

Periodicitat de la recollida de dades
No aplicable

Desagregació territorial dels resultats
Comunitat autònoma
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Àrea: Consum, nivell i qualitat de vida

0501 SISTEMA D'INDICADORS SOCIALS DE QUALITAT DE VIDA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística

Organismes col∙laboradors
Universitat de València

Objectiu

Elaboració d'un Sistema d'Indicadors Socials en el marc conceptual de la Qualitat de
Vida, entesa com el grau en què una societat possibilita la satisfacció de les necessitats
(materials i no materials) dels membres que la componen, per a millorar el coneixement
dels processos socials de la Comunitat Valenciana i facilitar la comparança en el temps
dels seus grups socials i territoris

Principals variables

Indicadors de les àrees de salut, educació, protecció social, població, família, treball,
ciència i tecnologia, distribució i consum, habitatge, medi ambient, cultura i oci,
cohesió i participació social

Col∙lectiu

No aplicable

Periodicitat de la recollida de dades
No aplicable

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable

0502 ENQUESTA SOCIAL GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Disposar quinquennalment d'informació de caràcter sociodemogràfic i de qualitat de
vida de la Comunitat Valenciana

Principals variables

Equipament de l'habitatge, entorn i medi ambient, disposició i ús del temps, instrucció i
educació, estat de salut, relacions familiars i socials, seguretat

Col∙lectiu

Població de la Comunitat Valenciana

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Estrats provincials
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0503 EXPLOTACIÓ DE L'ENQUESTA CONTÍNUA DE PRESSUPOSTOS FAMILIARS
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística

Organismes col∙laboradors

Institut Nacional d'Estadística

Objectiu

Disposar d'informació d'evolució i estructura del consum de les llars

Principals variables

Despesa en béns i serveis segons el grup de despesa, els ingressos, la grandària de la
llar, el nombre de perceptors i l'edat, sexe i relació amb l'activitat d'aquests

Col∙lectiu

Llars privades residents en habitatges principals

Periodicitat de la recollida de dades
Trimestral

Desagregació territorial dels resultats
Provincial

0504 INDICADOR DE RENDA FAMILIAR DISPONIBLE PER A ÀMBITS SUBREGIONALS
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Elaboració d'un indicador de renda familiar disponible en el marc del Sistema Europeu
de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95) per a distints àmbits subregionals, com a
mesura de la cohesió econòmica de la Comunitat Valenciana

Principals variables

Renda familiar disponible per habitant segons distints àmbits territorials

Col∙lectiu

No aplicable

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Comarcal o inferior
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0505 ESTADÍSTICA DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística

Organismes col∙laboradors

D.G. de Telecomunicacions i Modernització

Objectiu

Proporcionar informació sobre la penetració de les noves Tecnologies de la Informació i
les Comunicacions (TIC) en la societat valenciana i d'indicadors rellevants per a l'anàlisi
del seu progrés cap a la Societat de la Informació

Principals variables

Equipaments i usos TIC a nivell sectorial, infraestructures, serveis, continguts i estructura
de la indústria TIC de la Comunitat Valenciana

Col∙lectiu

No aplicable

Periodicitat de la recollida de dades
No aplicable

Desagregació territorial dels resultats
Comunitat autònoma
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Àrea: Agricultura, pesca i ramaderia

0601 ESTADÍSTICA DEL PARC DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
Organisme responsable

D.G. de Producció Agrària. Conselleria d' Agricultura, Pesca i Alimentació

Organismes col∙laboradors

Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Objectiu

Obtenir informació sobre el parc de maquinària agrícola

Principals variables

Unitats de maquinària agrícola segons el model, la potència, marca

Col∙lectiu

Agricultors o empreses agrícoles que realitzen inscripcions de maquinària agrícola

Periodicitat de la recollida de dades
Mensual

Desagregació territorial dels resultats
Provincial

0602 DIRECTORI D'EMPRESES-ESTABLIMENTS DE PRODUCCIÓ DE BROILERS
Organisme responsable

D.G. de Relacions Agràries amb l'Unió Europea. Conselleria d' Agricultura, Pesca i
Alimentació

Organismes col∙laboradors

Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Objectiu

Obtenir i actualitzar marcs de mostreig per a enquestes sobre el sector de broilers

Principals variables

Nom i adreça de l'empresari, nombre d'animals, estrats de grandària

Col∙lectiu

Empreses i establiments de producció de broilers

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
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0603 DIRECTORI D'EXPLOTACIONS D'OVÍ-CABRUM
Organisme responsable

D.G. de Relacions Agràries amb l'Unió Europea. Conselleria d' Agricultura, Pesca i
Alimentació

Organismes col∙laboradors

Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Objectiu

Obtenir i actualitzar marcs de mostreig per a enquestes sobre el sector boví

Principals variables

Nom i adreça de l'empresari, nombre d'animals per classe, tipus d'explotació, estrat de
grandària

Col∙lectiu

Explotacions agràries amb efectius d'oví-cabrum

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable

0604 DIRECTORI D'ESCORXADORS
Organisme responsable

D.G. de Relacions Agràries amb l'Unió Europea. Conselleria d' Agricultura, Pesca i
Alimentació

Organismes col∙laboradors

Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Objectiu

Obtenir i actualitzar marcs de mostreig per a enquestes sobre sacrifici de bestiar

Principals variables

Nom i adreça de l'empresari, especialitat d'animals sacrificats

Col∙lectiu

Empreses o establiments de sacrifici de bestiar

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
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0605 CENS AGRARI 1999
Organisme responsable

D.G. de Relacions Agràries amb l'Unió Europea. Conselleria d' Agricultura, Pesca i
Alimentació

Organismes col∙laboradors

Institut Nacional d'Estadística, Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Objectiu

Obtenir informació sobre l'estructura del sector agrari en la Comunitat Valenciana

Principals variables

Explotacions, superfície total de l'explotació, aprofitament de la terra, irrigació, tinença,
cultius, ramaderia, maquinària i treball en l'explotació

Col∙lectiu

Explotacions agràries

Periodicitat de la recollida de dades
Decennal

Desagregació territorial dels resultats
Municipal o inferior

0606 DIRECTORI D'EXPLOTACIONS CUNÍCOLES
Organisme responsable

D.G. de Relacions Agràries amb l'Unió Europea. Conselleria d' Agricultura, Pesca i
Alimentació

Organismes col∙laboradors

Ministeri de Agricultura, Pesca i Alimentació

Objectiu

Obtenir i actualitzar marcs de mostreig per a enquestes sobre cunicultura

Principals variables

Nom i adreça de l'empresari, nombre d'animals per classe, estrat de grandària, tipus
d'explotació

Col∙lectiu

Explotacions agràries amb efectius cunícoles

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
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0607 DIRECTORI D'EXPLOTACIONS APÍCOLES
Organisme responsable

D.G. de Relacions Agràries amb l'Unió Europea. Conselleria d' Agricultura, Pesca i
Alimentació

Organismes col∙laboradors

Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Objectiu

Obtenir i actualitzar marcs de mostreig per a enquestes sobre apicultura

Principals variables

Nom i adreça de l'empresari, nombre de ruscs, tipus de mel

Col∙lectiu

Explotacions agràries amb ruscs

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable

0608 ESTADÍSTICA DE PREUS COTITZATS EN MERCATS
Organisme responsable

D.G. de Relacions Agràries amb l'Unió Europea. Conselleria d' Agricultura, Pesca i
Alimentació

Organismes col∙laboradors

Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Objectiu

Conéixer l'evolució setmanal de les cotitzacions i obtenir preus setmanals per mercat i
producte

Principals variables

Preus dels distints tipus de productes agrícoles i ramaders

Col∙lectiu

Llotja, mercat agrari, escorxador o indústria de transformació

Periodicitat de la recollida de dades
Setmanal

Desagregació territorial dels resultats
Provincial
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0609 COMPTES ECONÒMICS DEL SECTOR AGRARI
Organisme responsable

D.G. de Relacions Agràries amb l'Unió Europea. Conselleria d' Agricultura, Pesca i
Alimentació

Organismes col∙laboradors

Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Objectiu

Elaborar les macromagnituds utilitzades com indicadors de resultats econòmics anuals
de l'activitat agrària

Principals variables

Variables definides en el marc metodològic del SEC-1995 per a economies regionals

Col∙lectiu

No aplicable

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Provincial

0610 DIRECTORI D'EMPRESES-ESTABLIMENTS DE PRODUCCIÓ D'OUS
Organisme responsable

D.G. de Relacions Agràries amb l'Unió Europea. Conselleria d' Agricultura, Pesca i
Alimentació

Organismes col∙laboradors

Ministeri de Agricultura, Pesca i Alimentació

Objectiu

Obtenir i actualitzar marcs de mostreig per a enquestes sobre el sector de producció
d'ous

Principals variables

Nom i adreça de l'empresari, nombre d'animals, volum de producció

Col∙lectiu

Empreses i establiments de producció d'ous

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
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0611 ESTADÍSTICA DE LA RAMADERIA
Organisme responsable

D.G. de Relacions Agràries amb l'Unió Europea. Conselleria d' Agricultura, Pesca i
Alimentació

Organismes col∙laboradors

Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Objectiu

Conéixer els efectius i produccions ramaderes per tipus

Principals variables

Efectius de porcí, boví, oví, cabrum, cunícoles, producció de llet, ous, llana, mel, fem i
treball animal; animals sacrificats i pes en canal; nombre de caps comercialitzats,
destinació per a vida o reposició

Col∙lectiu

Explotacions agràries amb efectius ramaders.
Escorxadors

Periodicitat de la recollida de dades
Diversa

Desagregació territorial dels resultats
Provincial

0612 ESTADÍSTICA DE SUPERFÍCIES I PRODUCCIONS DE CULTIU
Organisme responsable

D.G. de Relacions Agràries amb l'Unió Europea. Conselleria d' Agricultura, Pesca i
Alimentació

Organismes col∙laboradors

Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Objectiu

Establiment de xifres anuals de superfícies, produccions i rendiments dels cultius
agrícoles

Principals variables

Superfícies, rendiments, produccions, tipus de cultiu

Col∙lectiu

No aplicable

Periodicitat de la recollida de dades
No aplicable

Desagregació territorial dels resultats
Provincial
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0613 SUPERFÍCIES DE CULTIU I APROFITAMENT PER TERMES MUNICIPALS
Organisme responsable

D.G. de Relacions Agràries amb l'Unió Europea. Conselleria d' Agricultura, Pesca i
Alimentació

Organismes col∙laboradors

Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Objectiu

Coneixement de les superfícies anuals ocupades pels cultius i aprofitaments en l'àmbit
municipal

Principals variables

Superfícies, aprofitament, cultius herbacis i llenyosos per tipus de cultiu

Col∙lectiu

Superfícies ocupades per cultius agrícoles en l'àmbit municipal

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Municipal

0614 PREUS E ÍNDEXS DE PREUS
Organisme responsable

D.G. de Relacions Agràries amb l'Unió Europea. Conselleria d' Agricultura, Pesca i
Alimentació

Organismes col∙laboradors

Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Objectiu

Obtenir informació sobre els preus dels mitjans de producció i els productes agraris.
Elaborar índexs de preus

Principals variables

Preus mensuals i anuals per productes; preus de la terra per tipus; salaris mitjans
mensuals i anuals

Col∙lectiu

Explotacions agràries i treballadors fixos i/o eventuals en activitats agràries

Periodicitat de la recollida de dades
Diversa

Desagregació territorial dels resultats
Provincial
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0615 ESTADÍSTICA DE CAPTURES PESQUERES
Organisme responsable

D.G. de Relacions Agràries amb l'Unió Europea. Conselleria d' Agricultura, Pesca i
Alimentació

Organismes col∙laboradors

Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Objectiu

Coneixement, per espècies i ports, de la pesca desembarcada i localitat de primera
venda

Principals variables

Espècie, quantitat, valor, port desembarcament

Col∙lectiu

Pesca desembarcada

Periodicitat de la recollida de dades
Mensual

Desagregació territorial dels resultats
Provincial

0616 ESTADÍSTICA DE PRODUCCIONS FORESTALS
Organisme responsable

D.G. de Relacions Agràries amb l'Unió Europea. Conselleria d' Agricultura, Pesca i
Alimentació

Organismes col∙laboradors

Conselleria de Medi Ambient

Objectiu

Conéixer la producció forestal i els recursos pasturables per tipus. Avaluar els productes
de la caça i de la pesca fluvial per espècies

Principals variables

Volum de fusta extreta i destinació, volum d'extracció sol∙licitat; producció de farratges,
prats i pasturatges; producció de llavors i plantes forestals; producció de suro, resina i
altres fruits; nombre de peces cobrades, pes i preu

Col∙lectiu

No aplicable

Periodicitat de la recollida de dades
No aplicable

Desagregació territorial dels resultats
Provincial
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0617 DIRECTORIS DE CENTRES D'AQÜICULTURA
Organisme responsable

D.G. de Relacions Agràries amb l'Unió Europea. Conselleria d' Agricultura, Pesca i
Alimentació

Organismes col∙laboradors

Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Objectiu

Constitució i actualització de marcs de mostreig per a enquestes sobre aqüicultura

Principals variables

Nom i adreça de l'empresari, espècies produïdes

Col∙lectiu

Centres d'aqüicultura

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable

0618 DIRECTORI D'EXPLOTACIONS DE PORCÍ
Organisme responsable

D.G. de Relacions Agràries amb l'Unió Europea. Conselleria d' Agricultura, Pesca i
Alimentació

Organismes col∙laboradors

Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Objectiu

Obtenir i actualitzar marcs de mostreig per a enquestes sobre el sector porcí

Principals variables

Nom i adreça de l'empresari, nombre d'animals per classe, tipus d'explotació, estrats de
grandària

Col∙lectiu

Explotacions agràries amb efectius de porcí

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
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0619 COMPTES ECONÒMICS DEL SECTOR PESQUER
Organisme responsable

D.G. de Relacions Agràries amb l'Unió Europea. Conselleria d' Agricultura, Pesca i
Alimentació

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Elaborar les macromagnituds utilitzades com indicadors de resultats econòmics anuals
de l'activitat pesquera

Principals variables

Variables definides en el marc metodològic del SEC-1995 per a economies regionals

Col∙lectiu

No aplicable

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Provincial

0620 DIRECTORI D'EXPLOTACIONS DE BOVÍ
Organisme responsable

D.G. de Relacions Agràries amb l'Unió Europea. Conselleria d' Agricultura, Pesca i
Alimentació

Organismes col∙laboradors

Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Objectiu

Obtenir i actualitzar marcs de mostreig per a enquestes sobre el sector boví

Principals variables

Nom i adreça de l'empresari, nombre d'animals per classe, tipus d'explotació, estrats de
grandària

Col∙lectiu

Explotacions agràries amb efectius de boví

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
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0621 INVENTARI CITRÍCOLA
Organisme responsable

D.G. de Relacions Agràries amb l'Unió Europea. Conselleria d' Agricultura, Pesca i
Alimentació

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Quantificar la superfície citrícola de la Comunitat Valenciana, amb especificació de
varietats, tipus de peus, edat, tipus de reg i georeferenciat a la parcel∙la cadastral

Principals variables

Parcel∙la-polígon cadastral, superfície, marc de plantació, varietat de cítrics,
portaempelt, estat de la plantació i tipus de reg

Col∙lectiu

Territori de la Comunitat Valenciana amb cota inferior a 380 m sobre el nivell del mar

Periodicitat de la recollida de dades
No aplicable

Desagregació territorial dels resultats
Parcel∙la cadastral
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Àrea: Indústria, energia i mineria

0701 ESTADÍSTICA DE LA INVERSIÓ INDUSTRIAL REGISTRADA
Organisme responsable
Secretaria General. Conselleria d'Indústria i Comerç

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Conéixer l'evolució de la inversió en els diferents sectors industrials

Principals variables

Inversió industrial registrada (nova indústria i ampliació) i potència instal∙lada

Col∙lectiu

Establiments industrials registrats

Periodicitat de la recollida de dades
Contínua

Desagregació territorial dels resultats
Comarcal

0702 ESTADÍSTICA INDUSTRIAL
Organisme responsable

Institut Valencià d'Estadística

Organismes col∙laboradors

Institut Nacional d'Estadística

Objectiu

Coneixement de les principals característiques estructurals i d'activitat dels sectors
industrials, inclosa la producció dels diferents béns industrials

Principals variables

Persones ocupades i hores treballades, xifra de negocis, ingressos i despeses
d'explotació, altres ingressos d'explotació, inversió i impostos segons distintes
classificacions d'activitat, estrat de grandària i de xifra de negoci de l'empresa,
naturalesa jurídica d'aquesta i destinació geogràfica de les vendes. Producció, vendes
en quantitat i valor

Col∙lectiu

Empreses i establiments industrials

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Comunitat autònoma
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0703 INDICADORS DE CONJUNTURA INDUSTRIAL
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística

Organismes col∙laboradors

Institut Nacional d'Estadística

Objectiu

Seguiment conjuntural del cicle econòmic del sector industrial a partir de la mesura de
l'evolució del volum de la producció, preus i altres variables relatives a la demanda
dirigida a les branques industrials

Principals variables

Índexs de producció i preus industrials per branques d'activitat i destinació final dels
béns

Col∙lectiu

Empreses i establiments industrials

Periodicitat de la recollida de dades
Mensual

Desagregació territorial dels resultats
Comunitat autònoma

0704 BALANÇ ENERGÈTIC
Organisme responsable

Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana. Conselleria
d'Indústria i Comerç

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Quantificar les disponibilitats i els usos per a cada font d'energia

Principals variables

Producció i consum (consum en transformació d'energia, consums propis del sector
energètic, pèrdues en el transport i la distribució, consum d'energia final per diferents
sectors). Energies primàries i secundàries

Col∙lectiu

No aplicable

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Comunitat autònoma
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Àrea: Construcció i habitatges

0801 OBTENCIÓ DE PREVISIONS DE DEMANDA D'HABITATGE PER AL PLANEJAMENT EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
Organisme responsable
D.G. d'Urbanisme i Ordenació Territorial. Conselleria d' Obres Públiques, Urbanisme i
Transports

Organismes col∙laboradors

Institut Valencià d'Estadística

Objectiu

Proporcionar un marc de referència per a l'elaboració de plans urbanístics i territorials

Principals variables

Demanda potencial d'habitatges segons distints components (creixement demogràfic,
variació estructura familiar, segona residència, corrector rigidesa del mercat, model
territorial)

Col∙lectiu

No aplicable

Periodicitat de la recollida de dades
No aplicable

Desagregació territorial dels resultats
Municipal

0802 INDICADORS DE CONJUNTURA DEL SUBSECTOR HABITATGE
Organisme responsable

D.G. d'Arquitectura i Habitatge. Conselleria d' Obres Públiques, Urbanisme i Transports

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Conéixer el mercat immobiliari i l'activitat del sector de la construcció

Principals variables

Projectes visats pel col∙legi d'arquitectes, visats de direcció d'obres del col∙legi
d'aparelladors, llicències concedides pels ajuntaments, licitació oficial, hipoteques
registrades, preus de l'habitatge

Col∙lectiu

No aplicable

Periodicitat de la recollida de dades
No aplicable

Desagregació territorial dels resultats
Provincial
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0803 PLA D'HABITATGE. RESUM D'ACTUACIONS
Organisme responsable

D.G. d'Arquitectura i Habitatge. Conselleria d' Obres Públiques, Urbanisme i Transports

Organismes col∙laboradors
Ministeri de Foment

Objectiu

Conéixer resultats del seguiment de les actuacions protegibles en matèria d'habitatge

Principals variables

Nombre d'habitatges protegits, nombre i import de les ajudes públiques, tipus
d'actuació (rehabilitació, HPO règim especial, HPO règim general, HPT, sòl),
característiques socioeconòmiques dels adquirents (grups d'edat i nivells d'ingrés),
superfície i preu dels habitatges

Col∙lectiu

Promotors en la seua activitat de construcció d'habitatges protegits. Adquirents
d'habitatges protegits

Periodicitat de la recollida de dades
Mensual

Desagregació territorial dels resultats
Municipal

0804 ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA D'HABITATGE
Organisme responsable

D.G. d'Arquitectura i Habitatge. Conselleria d' Obres Públiques, Urbanisme i Transports

Organismes col∙laboradors
Universitat de València

Objectiu

Quantificar les necessitats i la demanda d'habitatge en la Comunitat Valenciana i les
seues característiques

Principals variables

Nombre de persones amb necessitat d'habitatge o que en demanen, trams d'edat,
nivell d'ingressos, localització. Habitatges demanats, superfície, nombre de dormitoris,
localització, instal∙lacions

Col∙lectiu

Població resident en la Comunitat Valenciana i població que ha expressat la seua
necessitat o demanda d'habitatge en un horitzó temporal de 4 anys

Periodicitat de la recollida de dades
Quadriennal

Desagregació territorial dels resultats
Provincial
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0805 ESTADÍSTICA DE L'OFERTA D'HABITATGE
Organisme responsable

D.G. d'Arquitectura i Habitatge. Conselleria d' Obres Públiques, Urbanisme i Transports

Organismes col∙laboradors
Ministeri de Foment

Objectiu

Conéixer l'evolució del preu de l'habitatge i les característiques del mercat immobiliari

Principals variables

Nombre d'habitatges en oferta, preu, superfície, característiques i qualitats dels
habitatges, tipologia de l'edificació, ritme de vendes

Col∙lectiu

Habitatge nou en oferta, de promoció privada

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Municipal

0806 CENS D'IMMOBLES DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA
Organisme responsable
Ajuntament de València

Organismes col∙laboradors

Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària

Objectiu

Conéixer el nombre i les característiques del parc d'immobles de la ciutat de València

Principals variables

Nombre de solars, nombre d'habitatges, valors mitjans: cadastral, de la construcció i
del sòl, preu per metre quadrat

Col∙lectiu

Béns immobles en la ciutat de València

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Secció censal
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0807 LLICÈNCIES DE CONSTRUCCIÓ I OCUPACIÓ D'HABITATGES DE LA CIUTAT DE
VALÈNCIA
Organisme responsable
Ajuntament de València

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Conéixer la demografia del sector de la construcció quant a habitatges en la ciutat de
València

Principals variables

Edificis i habitatges per lloc de construcció, promoció. Edificis per nombre d'habitatges

Col∙lectiu

Llicències d'obra concedides

Periodicitat de la recollida de dades
Setmanal

Desagregació territorial dels resultats
Districte
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Àrea: Activitat comercial

0901 ÍNDEX DE COMERÇ AL DETALL
Organisme responsable

Institut Valencià d'Estadística

Organismes col∙laboradors

Institut Nacional d'Estadística

Objectiu

Disposar d'un indicador conjuntural de l'evolució de les vendes i l'ocupació del comerç
al detall

Principals variables

Facturació (vendes brutes mensuals) i ocupació (nombre d'assalariats al final de cada
trimestre) segons tipus de comerç i grups de productes

Col∙lectiu

Empreses i/o establiments del sector

Periodicitat de la recollida de dades
Mensual i trimestral

Desagregació territorial dels resultats
Comunitat autònoma

0902 ÍNDEXS DE VALOR UNITARI DEL COMERÇ EXTERIOR
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Aproximació a l'evolució conjuntural dels preus del comerç exterior de la Comunitat
Valenciana mitjançant la construcció d'un sistema d'índexs de valors unitaris

Principals variables

Valor unitari segons distintes nomenclatures o classificacions de productes

Col∙lectiu

Operacions d'expedició/exportació i introducció/importació

Periodicitat de la recollida de dades
Mensual

Desagregació territorial dels resultats
Comunitat autònoma
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0903 ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística

Organismes col∙laboradors

Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal de l'Administració Tribu

Objectiu

Coneixement del volum (quantitat i valor) i la composició dels intercanvis comercials de
béns de la Comunitat Valenciana amb els distints països del món

Principals variables

Intercanvis de béns en valors, pesos i unitats per origen/destinació (país, zona
geogràfica, àrea econòmica) i tipus de producte segons distintes classificacions
normalitzades (CNAE-93, CUCI Rev3, TARIC, grups de destinació final)

Col∙lectiu

Conjunt d'operacions intracomunitàries i operacions d'importació i exportació amb
origen/destinació en la Comunitat Valenciana

Periodicitat de la recollida de dades
Contínua

Desagregació territorial dels resultats
Provincial
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Àrea: Transports i comunicacions

1001 ESTADÍSTICA D'ACCIDENTS DE TRÀNSIT EN LES CARRETERES DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
Organisme responsable
D.G. d'Obres Públiques. Conselleria d' Obres Públiques, Urbanisme i Transports

Organismes col∙laboradors

Prefectures Provincials de Trànsit

Objectiu

Disposar d'informació sobre els accidents de trànsit que es produeixen en les carreteres
de la Comunitat Valenciana

Principals variables

Nombre d'accidents, nombre d'accidents amb víctimes, nombre de morts, nombre de
ferits, índex de perillositat, índex de mortalitat, tipus de ferits, causes de l'accident,
lluminositat, trams, horaris

Col∙lectiu

Accidents produïts en les carreteres de la Comunitat Valenciana

Periodicitat de la recollida de dades
Mensual

Desagregació territorial dels resultats
Provincial

1002 ESTADÍSTICA DE TRÀNSIT EN LES CARRETERES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Organisme responsable
D.G. d'Obres Públiques. Conselleria d' Obres Públiques, Urbanisme i Transports

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Obtenir dades del trànsit que circula per les carreteres de la Comunitat Valenciana

Principals variables

Intensitat mitjana diària de vehicles, % de vehicles pesats

Col∙lectiu

Carreteres de la Comunitat Valenciana de titularitat de la Generalitat Valenciana

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Provincial
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1003 ESTADÍSTICA DE FLUX DE TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA
Organisme responsable

D.G. de Transports. Conselleria d' Obres Públiques, Urbanisme i Transports

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Conéixer el volum de mercaderies perilloses transportades per carretera

Principals variables

Origen i destinació dels fluxos de transport, tipus de vehicle, activitat de l'empresa,
nombre d'accidents, tipus de mercaderia, tones, índexs de risc

Col∙lectiu

Empreses que transporten mercaderies perilloses per carretera

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Provincial

1004 CENS DE VEHICLES DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA
Organisme responsable
Ajuntament de València

Organismes col∙laboradors

Direcció General de Trànsit, Ministeri de Foment

Objectiu

Conéixer el nombre i l'estructura del parc de vehicles de la ciutat de València

Principals variables

Vehicles per tipus, potència, places, càrrega màxima i antiguitat

Col∙lectiu

Vehicles de tracció mecànica

Periodicitat de la recollida de dades
Contínua

Desagregació territorial dels resultats
Districte
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Àrea: Turisme

1101 OFERTA TURÍSTICA MUNICIPAL I COMARCAL
Organisme responsable

Agència Valenciana del Turisme. Presidència

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Estudi i seguiment de l'evolució de l'oferta turística

Principals variables

Establiments i places per tipus, categoria de l'establiment i zona turística

Col∙lectiu

Establiments turístics

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Municipal

1102 ENQUESTA TURÍSTICA
Organisme responsable

Agència Valenciana del Turisme. Presidència

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Seguiment conjuntural de l'ocupació dels establiments hotelers a fi d'obtenir informació
sobre el sector

Principals variables

Pernoctacions i grau d'ocupació per categoria de l'establiment

Col∙lectiu

Establiments hotelers (hotels i hostals)

Periodicitat de la recollida de dades
Mensual

Desagregació territorial dels resultats
Zones turístiques
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1103 MOVIMENTS TURÍSTICS DELS ESPANYOLS EN LA COMUNITAT VALENCIANA
Organisme responsable
Agència Valenciana del Turisme. Presidència

Organismes col∙laboradors
Institut d'Estudis Turístics

Objectiu

Quantificar els fluxos i conéixer les característiques associades als viatges i viatgers que
componen el turisme intern i el turisme emissor de la Comunitat Valenciana (residents
valencians que viatgen dins o fora de l'àmbit regional), així com el turisme receptor
procedent de la resta d'Espanya, sempre que duguen associada una pernoctació fora
de l'entorn habitual

Principals variables

Nombre de viatges, origen, destinació, motiu principal del viatge, tipus d'allotjament,
mitjà de transport i despesa efectuada, duració i temporalitat

Col∙lectiu

Persones físiques majors de 16 anys residents en llar familiar en municipis de més de 5.000
habitants

Periodicitat de la recollida de dades
Quadrimestral

Desagregació territorial dels resultats
Comunitat autònoma

1104 DIRECTORI GENERAL D'EMPRESES, ESTABLIMENTS I PROFESSIONS TURÍSTIQUES
Organisme responsable
Agència Valenciana del Turisme. Presidència

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Servir com a marc per a l'elaboració d'estadístiques en el sector turístic. Conéixer
l'estructura i composició del sector turístic des de la part de l'oferta

Principals variables

Empreses, establiments i professions turístiques; denominació, ubicació, tipus i categoria

Col∙lectiu

Recursos i professionals que realitzen activitats turístiques en l'àmbit territorial de la
Comunitat
Valenciana

Periodicitat de la recollida de dades
Contínua

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
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Àrea: Salut

1201 ESTADÍSTICA D'ESTABLIMENTS SANITARIS AMB RÈGIM D'INTERNAT
Organisme responsable

Sotssecretaria per a l'Agència Valenciana de la Salut. Conselleria de Sanitat

Organismes col∙laboradors

Ministeri de Sanitat i Consum

Objectiu

Informació de l'activitat assistencial, econòmica i docent de centres hospitalaris i
característiques estructurals

Principals variables

Equipaments, dotacions de personal per categoria professional i vinculació al centre,
activitat assistencial (malalts atesos, llits, estades, consultes, activitat diagnòstica i
obstètrica, urgències etc.), règim econòmic dels pacients atesos i activitat econòmica
en general

Col∙lectiu

Centres hospitalaris

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Provincial

1202 ESTADÍSTICA D'ENTITATS PRIVADES D'ASSEGURAMENT SANITARI
Organisme responsable

Sotssecretaria per als Recursos de Sanitat. Conselleria de Sanitat

Organismes col∙laboradors

Ministeri de Sanitat i Consum

Objectiu

Informació econòmica i assistencial sobre el sector de l'assegurament privat en el sector
sanitari

Principals variables

Cobertura sanitària, recursos assistencials, activitat
assistencial

Col∙lectiu

Entitats privades d'assistència sanitària

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Provincial
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1203 EXPLOTACIÓ ESTADÍSTICA DEL SISTEMA D'INFORMACIÓ POBLACIONAL (SIP)
Organisme responsable
Secretaria General. Conselleria de Sanitat

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Disponibilitat d'indicadors de l'abast i cobertura de prestacions sanitàries dels ciutadans
valencians

Principals variables

Indicadors de població assistida (serveis i prestacions) segons característiques
demogràfiques bàsiques i tipus de sistema (públic, privat)

Col∙lectiu

Població resident en la Comunitat Valenciana

Periodicitat de la recollida de dades
Contínua

Desagregació territorial dels resultats
Àrees de salut/Municipal o inferior

1204 ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT ASSISTENCIAL D'ATENCIÓ PRIMÀRIA
Organisme responsable
D.G. per a la Prestació Assistencial. Conselleria de Sanitat

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Avaluar l'activitat assistencial realitzada pels diferents grups professionals en els centres
d'atenció primària

Principals variables

Consultes, professionals i pressió assistencial per centres, tipus de consultes i grup
professional

Col∙lectiu

Centres d'atenció primària

Periodicitat de la recollida de dades
Mensual

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
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1205 INDICADORS D'ACTIVITAT HOSPITALÀRIA
Organisme responsable

D.G. per a la Prestació Assistencial. Conselleria de Sanitat

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Obtenció d'un conjunt d'indicadors hospitalaris que permeten avaluar l'activitat
assistencial i el rendiment dels serveis dels centres hospitalaris públics de la Comunitat
Valenciana i dels centres d'especialitats que en depenen

Principals variables

Ingressos, estades, urgències, nombre de llits, nombre d'intervencions, nombre
d'exploracions, consultes externes segons titularitat i finalitat dels centres, serveis i
especialitats mèdiques i quirúrgiques ateses en els distints tipus d'establiments

Col∙lectiu

Centres hospitalaris públics de la Comunitat Valenciana

Periodicitat de la recollida de dades
Mensual i anual

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable

1206 COMPTES ECONÒMICS DE LA DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA
Organisme responsable
D.G. per a la Prestació Assistencial. Conselleria de Sanitat

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Elaborar les xifres agregades de despesa pública en Sanitat per agregats pressupostaris
(econòmics i funcionals) i per sectors de despesa

Principals variables

Despesa en sanitat avaluada sobre la base del pressupost liquidat, en la fase
d'obligacions reconegudes segons entitats gestores i classificació econòmica i
funcional d'aquest

Col∙lectiu
Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
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1207 EXPLOTACIÓ ESTADÍSTICA DEL CONJUNT MÍNIM BÀSIC DE DADES HOSPITALÀRIES
Organisme responsable
D.G. per a la Prestació Assistencial. Conselleria de Sanitat

Organismes col∙laboradors

Ministeri de Sanitat i Consum

Objectiu

Disponibilitat d'un conjunt mínim de dades relatives a processos assistencials i seguiment
de pacients que hagen produït almenys una estada en els distints centres hospitalaris

Principals variables

Ingressos, diagnòstics, procediments quirúrgics i obstètrics, situacions i destinació a l'alta
classificats per edat, sexe, residència, circumstàncies a l'ingrés/alta, grups relacionats
amb el diagnòstic

Col∙lectiu

Malalts donats d'alta o finats en un centre hospitalari

Periodicitat de la recollida de dades
Mensual

Desagregació territorial dels resultats
Zones sanitàries

1208 EXPLOTACIÓ ESTADÍSTICA DEL REGISTRE DE TUBERCULOSI
Organisme responsable
D.G. per a la Salut Pública. Conselleria de Sanitat

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Analitzar els casos de tuberculosi i avaluar-ne el seguiment

Principals variables

Casos per grups d'edat, antecedents, patologies associades, factors de risc, diagnòstic
(símptomes, confirmació laboratori, localització i tipus de germen), situació evolutiva,
tractament, data i motiu acabament del tractament, taxa d'incidència, prevalença,
taxes de curació i compliment tractament

Col∙lectiu

Pacients malalts de tuberculosi i/o infectats

Periodicitat de la recollida de dades
Contínua

Desagregació territorial dels resultats
Àrees de salut
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1209 INTERRUPCIONS VOLUNTÀRIES DE L'EMBARÀS
Organisme responsable

D.G. per a la Salut Pública. Conselleria de Sanitat

Organismes col∙laboradors

Ministeri de Sanitat i Consum

Objectiu

Oferir informació sobre la incidència i les característiques dels procediments
d'interrupció voluntària de l'embaràs

Principals variables

Interrupcions segons característiques sociodemogràfiques i econòmiques de
l'embarassada, els seus motius i les dades relatives a la intervenció (data, setmanes de
gestació, mètode d'intervenció)

Col∙lectiu

Pacients que se sotmeten a una interrupció voluntària de l'embaràs

Periodicitat de la recollida de dades
Trimestral

Desagregació territorial dels resultats
Àrees de salut

1210 ESTADÍSTIQUES DE MORTALITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Organisme responsable
D.G. per a la Salut Pública. Conselleria de Sanitat

Organismes col∙laboradors

Institut Valencià d'Estadística, Institut Nacional d'Estadística, Registres Civils

Objectiu

Obtenció d'informació rellevant sobre el nombre i les característiques de les defuncions
ocorregudes segons la causa de mort i elaboració d'indicadors per a conéixer l'estat de
salut de la població de la Comunitat Valenciana

Principals variables

Defuncions segons la causa bàsica de defunció: freqüències absolutes, taxes
específiques i indicadors per sexe i edat per a distintes agrupacions de la Classificació
Internacional de Malalties 10ª revisió

Col∙lectiu

Defuncions de persones residents en la Comunitat Valenciana

Periodicitat de la recollida de dades
Mensual

Desagregació territorial dels resultats

Àrees de salut i municipis de més de 50.000 hab.
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1211 EXPLOTACIÓ ESTADÍSTICA DEL REGISTRE DE CASOS DE SIDA
Organisme responsable
D.G. per a la Salut Pública. Conselleria de Sanitat

Organismes col∙laboradors

Ministeri de Sanitat i Consum

Objectiu

Avaluació de la incidència de la SIDA i els seus factors de risc a través de la informació
recollida en el sistema específic de la Xarxa de Vigilància epidemiològica de la
Comunitat Valenciana

Principals variables

Nombre de casos diagnosticats i defuncions causades per SIDA segons característiques
demogràfiques, factors socials i de risc (probable mecanisme de transmissió), any de
diagnòstic i malatia indicativa de SIDA; taxes d'incidència de la malaltia

Col∙lectiu

Malalts diagnosticats

Periodicitat de la recollida de dades
Contínua

Desagregació territorial dels resultats
Provincial

1212 SISTEMA BÀSIC DE LA XARXA VALENCIANA DE VIGILÀNCIA EN SALUT PÚBLICA
Organisme responsable
D.G. per a la Salut Pública. Conselleria de Sanitat

Organismes col∙laboradors

Ministeri de Sanitat i Consum

Objectiu

Coneixement dels problemes de salut derivats de patologies infeccioses que afecten la
nostra població, valoració dels canvis en la tendència i distribució d'aquests a través de
la informació epidemiològica recollida, analitzada i difosa pel sistema bàsic de la Xarxa
Valenciana de Vigilància en Salut Pública

Principals variables

Resums numèrics d'incidència, amb distints nivells de desagregació per a malalties de
declaració obligatòria (numèrica, individualitzada, urgent). Incidència de malalties de
declaració individualitzada o urgent segons distintes variables sociodemogràfiques dels
afectats, perfils epidemiològics, diagnòstics, evolució i tractaments. Brots o situacions
epidèmiques. Informació microbiològica sobre les patologies infeccioses confirmades
en laboratoris (microorganismes i resistències detectades)

Col∙lectiu

Població afectada per alguna patologia infecciosa

Periodicitat de la recollida de dades
Setmanal i contínua

Desagregació territorial dels resultats
Àrees de salut
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1213 EXPLOTACIÓ ESTADÍSTICA DEL REGISTRE DE TUMORS INFANTILS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
Organisme responsable
D.G. per a la Salut Pública. Conselleria de Sanitat

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Disposar de dades objectives sobre la importància del problema que representa el
càncer infantil (morbiditat, mortalitat i prevalença) en la Comunitat Valenciana

Principals variables

Freqüències segons distintes variables demogràfiques i grups de diagnòstic, taxes
d'incièndia (específiques, acumulatives, estandarditzades), funcions de supervivència

Col∙lectiu

Casos detectats en centres hospitalaris públics de la Comunitat Valenciana de
pacients menors de 15 anys en la data d'incidència

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Provincial

1214 EXPLOTACIÓ ESTADÍSTICA DEL REGISTRE DE MALALTS RENALS
Organisme responsable
D.G. per a la Salut Pública. Conselleria de Sanitat

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Conéixer la incidència, supervivència, història i altres aspectes relacionats amb la
insuficiència renal crònica

Principals variables

Tipus de tractament, factors de risc, situació d'espera de trasplantament i
característiques del pacient (grup d'edat, sexe, residència, data inici tractament, data
tractament, nivell d'instrucció i condició socioeconòmica)

Col∙lectiu

Pacients que reben tractament substitutiu renal en centres sanitaris

Periodicitat de la recollida de dades
Contínua

Desagregació territorial dels resultats
Àrees de salut
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1215 ESTADÍSTICA DE DONACIONS, EXTRACCIONS I TRASPLANTAMENTS D'ÒRGANS
Organisme responsable
D.G. per a la Salut Pública. Conselleria de Sanitat

Organismes col∙laboradors

Organització Nacional de Trasplantaments, Ministeri de Sanitat

Objectiu

Coneixement de la incidència i altres aspectes relacionats amb les activitats de
donació, extracció i trasplantament d'òrgans i teixits en la Comunitat Valenciana

Principals variables

Donants i receptors, donacions (extraccions) i trasplantaments per tipus

Col∙lectiu

Donants i receptors d'òrgans

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable

1216 DESPESA FARMACÈUTICA DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC
Organisme responsable

D.G. per a la Prestació Farmacèutica. Conselleria de Sanitat

Organismes col∙laboradors

Col∙legis Oficials de Farmacèutics d'Alacant, Castelló i València, Ministeri de Sanitat i Co

Objectiu

Avaluar el volum i l'evolució de la despesa farmacèutica de la Generalitat Valenciana
en els diferents nivells d'atenció farmacèutica

Principals variables

Despeses per tipus d'atenció farmacèutica (oficines de farmàcia, hospitals, farmàcia
sociosanitària i programes específics), per col∙lectius i grups de facturació en oficines
de farmàcia, indicadors de cost/consum

Col∙lectiu

No aplicable

Periodicitat de la recollida de dades
No aplicable

Desagregació territorial dels resultats
Provincial
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1217 DIRECTORI DE CENTRES, SERVEIS I ESTABLIMENTS SANITARIS
Organisme responsable

D.G. de l'Agència per a la Qualitat, Avaluació i Modernització dels Serveis Assistencials.
Conselleria de Sanitat

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Disposar d'un marc adequat per a la realització de censos i enquestes relacionats amb
els recursos del sistema sanitari i l'estat de salut de la població de la Comunitat
Valenciana

Principals variables

Codi normalitzat de centre, identificació, ubicació, àrea i zona de salut, tipus de
centre, titularitat, nombre de llits (en establiments en règim d'internat), data d'alta

Col∙lectiu

Centres, serveis i establiments sanitaris de la Comunitat Valenciana. En queden excloses
les oficines de farmàcia, farmacioles i els serveis de transport sanitari

Periodicitat de la recollida de dades
Contínua

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable

1218 SISTEMA AUTONÒMIC VALENCIÀ D'INFORMACIÓ SOBRE ADDICCIONS (SAVIA)
Organisme responsable
D.G. de Drogodependències. Conselleria de Benestar Social

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Conéixer la incidència, prevalença i problemàtica de les drogodependències en la
Comunitat Valenciana

Principals variables

Demanda assistencial (pacients segons via d'accés a la xarxa d'atenció), situació
personal (nivell d'estudis, font d'ingressos, situació laboral, mode de vida), situació
judicial, altres malalties, àrea toxicològica (droga principal, altres drogues). Urgències
hospitalàries relacionades amb el consum de drogues. Defuncions produïdes per
reaccions adverses per consum de drogues

Col∙lectiu

No aplicable

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Provincial
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Àrea: Educació i investigació

1301 FINANÇAMENT PÚBLIC EN R+D (PRESSUPOST INICIAL I FINAL)
Organisme responsable

Oficina de Ciència i Tecnologia del Govern Valencià. Presidència de la Generalitat

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Coneixement del potencial financer públic destinat a programes de R+D en el marc
previst en la Llei 7/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Foment i
Coordinació de la Recerca Científica i del Desenvolupament Tecnològic de la
Comunitat Valenciana

Principals variables

Dotacions pressupostàries per a finançament de programes de R+D (generals,
sectorials o propis dels ens promotors) segons agents gestors, origen i destinació dels
fons

Col∙lectiu

Centres directius, entitats autònomes, organismes oficials d'investigació de la
Generalitat Valenciana

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable

1302 OBSERVATORI ESTADÍSTIC DE R+D+I DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Organisme responsable

Oficina de Ciència i Tecnologia del Govern Valencià. Presidència de la Generalitat

Organismes col∙laboradors

Institut Valencià d'Estadística

Objectiu

Disposar de magnituds i indicadors representatius per l'anàlisi de la situació, evolució i
comparabilitat territorial de les activitats d'Investigació, Desenvolupament i Innovació
(R+D+I) en la Comunitat Valenciana

Principals variables

R+D (despeses, personal i fonts de finançament). Innovació (empreses innovadores,
despeses en innovació, xifra de negocis i comerç de productes d'alta tecnologia,
indicadors de cooperació i transferència tecnològica en materia d'innovació, ajudes
públiques).
Ocupació dels camps de ciència i tecnologia (fluxos i estocs).
Protecció de la innovació i comptabilitat d'intangibles.
Indicadors científics i tecnològics de la nova economia.

Col∙lectiu

No aplicable

Periodicitat de la recollida de dades
No aplicable

Desagregació territorial dels resultats
Comunitat Autònoma
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1303 ESTADÍSTICA DE LES ESCOLES TALLER I CASES D'OFICIS
Organisme responsable

D.G. de Formació i Inserció Professional. Conselleria d' Economia, Hisenda i Ocupació

Organismes col∙laboradors

Institut Nacional d'Ocupació

Objectiu

Conéixer l'oferta de centres i accions d'ocupació-formació

Principals variables

Nombre d'alumnes, nombre d'escoles taller, nombre de cases d'oficis, àrees formatives,
nivell d'estudis, entitat promotora, import de subvenció (ens promotors), ajudes salarials
(joves participants), import i nombre de beques (1ª fase formativa)

Col∙lectiu

Accions formatives derivades dels programes d'escoles-taller, cases d'oficis i tallers
d'ocupació i els seus beneficiaris

Periodicitat de la recollida de dades
Contínua

Desagregació territorial dels resultats
Provincial

1304 ESTADÍSTICA DE LA FORMACIÓ I INSERCIÓ PROFESSIONAL I CONTÍNUA
Organisme responsable

D.G. de Formació i Inserció Professional. Conselleria d' Economia, Hisenda i Ocupació

Organismes col∙laboradors

Institut Nacional d'Ocupació

Objectiu

Conéixer el nombre d'alumnes formats en el desenvolupament dels programes de
Formació Professional Ocupacional, així com determinar les accions formatives
realitzades en els diversos centres d'impartició

Principals variables

Nombre de cursos, nombre d'hores, especialitat formativa, programes, família
professional, nombre d'alumnes, sexe, situació laboral, import de subvenció
(centres col∙laboradors), import i nombre de beques (alumnes)

Col∙lectiu

Cursos impartits i beneficiaris d'accions formatives derivades dels programes de
Formació Professional Ocupacional i Contínua

Periodicitat de la recollida de dades
Mensual

Desagregació territorial dels resultats
Provincial
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1305 ESTADÍSTICA DE L'ENSENYAMENT NO UNIVERSITARI
Organisme responsable

Secretaria General. Conselleria de Cultura i Educació

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Coneixement de la situació dels ensenyaments regulats per l'administració educativa
de la Generalitat Valenciana per als nivells anteriors a l'universitari

Principals variables

Indicadors d'activitat dels centres docents: unitats, grups, alumnat matriculat, resultats
acadèmics, personal i serveis complementaris

Col∙lectiu

Centres docents (públics i privats) no universitaris

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Municipal o inferior

1306 DESPESA PÚBLICA EN EDUCACIÓ
Organisme responsable

D.G. de Règim Econòmic. Conselleria de Cultura i Educació

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Coneixement dels recursos econòmics del sector públic destinats a l'educació, per tal
de relacionar l'esforç públic en educació amb el conjunt de l'economia. L'estadística
permet, així mateix, avaluar la participació dels agents financers en la despesa pública
en educació i la seua estructura economicofuncional

Principals variables

Despesa en educació avaluada basant-se en el pressupost liquidat, en la fase
d'obligacions reconegudes, segons entitats gestores, activitats d'educació i
classificació pressupostària

Col∙lectiu

Agents de l'educació de l'administració de la Generalitat Valenciana i universitats
públiques valencianes

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable

62

Pla Valencià d'Estadística 2001-2004

1307 ESTADÍSTICA DE L'ENSENYAMENT UNIVERSITARI
Organisme responsable

D.G. d'Ensenyaments Universitaris. Conselleria de Cultura i Educació

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Coneixement del sistema educatiu de la Comunitat Valenciana en el nivell universitari

Principals variables

Centres universitaris, alumnes matriculats i graduats (centre, titulació, curs, sexe),
personal docent i no docent (categoria, situació contractual)

Col∙lectiu

Centres universitaris

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable

1308 TITULACIÓ DE TÈCNICS ESPORTIUS
Organisme responsable

D.G. de l'Esport. Conselleria de Cultura i Educació

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Seguiment dels ensenyaments oficials de règim especial conduents a l'obtenció de
titulacions de tècnics esportius en la Comunitat Valenciana

Principals variables

Alumnat i diplomes segons graus, modalitats o especialitats esportives reconegudes pel
Consell Superior d'Esports

Col∙lectiu

Cursos impartits en centres autoritzats

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Provincial
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1309 ENQUESTA DE FINANÇAMENT I DESPESES DE L'ENSENYAMENT PRIVAT
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística

Organismes col∙laboradors

Institut Nacional d'Estadística

Objectiu

Obtenció d'informació econòmica sobre l'estructura d'ingressos i despeses del sector i
altres aspectes propis de l'activitat del sector privat

Principals variables

Ingressos, despeses i costos de l'ensenyament i dels serveis complementaris; estructura i
característiques dels centres, del personal i de l'alumnat per nivells d'ensenyament i
altres variables de classificació

Col∙lectiu

Centres d'ensenyament privat

Periodicitat de la recollida de dades
Irregular

Desagregació territorial dels resultats
Provincial

1310 ESTADÍSTICA SOBRE LES ACTIVITATS EN RECERCA CIENTÍFICA I DESENVOLUPAMENT
TECNOLÒGIC (R+D) DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística

Organismes col∙laboradors

Institut Nacional d'Estadística, Oficina de Ciència i Tecnologia del Govern Valencià

Objectiu

Mesura dels recursos econòmics i humans destinats a investigació pels distints sectors
econòmics (empreses, administracions públiques, ensenyament superior i institucions
privades sense fins de lucre)

Principals variables

Despeses en R+D (per branques d'activitat per al sector empreses i segons el camp o
disciplina científica per a la resta de sectors ), personal empleat en equivalència a
dedicació plena (EDP), despeses en innovació i impacte econòmic per a empreses
industrials, patents, bibliometria, ocupació en empreses d'alta tecnologia, comerç de
productes d'alta tecnologia, aspectes relatius a transferència de tecnologia en les
empreses

Col∙lectiu

No aplicable

Periodicitat de la recollida de dades
Biennal

Desagregació territorial dels resultats
Comunitat autònoma
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1311 EQUIPAMENT ESCOLAR DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA
Organisme responsable
Ajuntament de València

Organismes col∙laboradors

Conselleria de Cultura i Educació

Objectiu

Conéixer el nombre i les característiques dels centres d'educació no universitaris de la
ciutat de València

Principals variables

Centres, unitats, alumnes i professors per ubicació geogràfica, nivell d'ensenyament,
règim

Col∙lectiu

Centres d'estudis no universitaris

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Districte
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Àrea: Cultura, mitjans de comunicació social, oci i esport

1401 ESTADÍSTIQUES DEL JOC
Organisme responsable

Secretaria General. Conselleria d' Economia, Hisenda i Ocupació

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Coneixement de la situació i activitats dels subsectors privats del joc i apostes en les
seues distintes modalitats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana

Principals variables

Locals de joc (casinos, sales de bingo, salons de joc), instal∙lacions de màquines
recreatives i d'atzar, recaptació, ingressos bruts de les empreses per als distints
subsectors i modalitats de joc

Col∙lectiu

Empreses titulars d'autorització per a la realització de jocs i apostes: empreses de joc,
entitats titulars de sales de bingo i empreses operadores de màquines de joc

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Provincial

1402 DESPESA PÚBLICA EN CULTURA
Organisme responsable

D.G. de Règim Econòmic. Conselleria de Cultura i Educació

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Coneixement dels recursos econòmics del sector públic destinats a la cultura

Principals variables

Despesa en cultura avaluada sobre la base del pressupost liquidat en la fase
d'obligacions reconegudes segons l'activitat cultural i la classificació pressupostària

Col∙lectiu

Agents de la cultura de l'administració de la Generalitat Valenciana

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
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1403 ESTADÍSTICA DE MUSEUS
Organisme responsable

D.G. de Promoció Cultural i Patrimoni Artístic. Conselleria de Cultura i Educació

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Coneixement d'infraestructures i activitat de museus i centres de dipòsit cultural del
mateix caràcter

Principals variables

Característiques dels equipaments, freqüència d'ús i tipologia dels usuaris dels museus

Col∙lectiu

Museus i centres de dipòsit cultural del mateix caràcter ubicats en la Comunitat
Valenciana

Periodicitat de la recollida de dades
Diària

Desagregació territorial dels resultats
Municipal o inferior

1404 ESTADÍSTICA DE BIBLIOTEQUES
Organisme responsable

D.G. del Llibre i Coordinació Bibliotecària. Conselleria de Cultura i Educació

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Coneixement de les característiques del sistema bibliotecari valencià i els seus principals
indicadors d'activitat

Principals variables

Índexs de lectura i préstec, nombre de socis i fons existents

Col∙lectiu

Centres del sistema bibliotecari valencià

Periodicitat de la recollida de dades
Diària

Desagregació territorial dels resultats
Municipal o inferior
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1405 ESTADÍSTICA DE L'ESPORT D'ELIT
Organisme responsable

D.G. de l'Esport. Conselleria de Cultura i Educació

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Anàlisi i seguiment de l'esport d'elit en la Comunitat Valenciana

Principals variables

Esportistes i resultats segons nivell, modalitat esportiva, categoria, tipus de competició
en la qual s'acrediten resultats, així com beques o ajudes concedides per tipologia

Col∙lectiu

Esportistes d'elit amb la condició administrativa de valencians

Periodicitat de la recollida de dades
Contínua

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable

1406 CENS D'INSTAL∙LACIONS ESPORTIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Organisme responsable
D.G. de l'Esport. Conselleria de Cultura i Educació

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Actualització de la informació sobre l'oferta d'infraestructura esportiva, espais esportius
públics i privats (convencionals o no) d'ús col∙lectiu, existents en la Comunitat
Valenciana

Principals variables

Complexos o instal∙lacions esportives i espais esportius que els componen (localització,
propietat, gestió, estat i serveis de les instal∙lacions esportives i tipus, dimensions,
superfícies, capacitat, estat, modalitat esportiva i règim d'accés dels seus espais
esportius)

Col∙lectiu

Instal∙lacions esportives d'ús col∙lectiu de titularitat pública i privada, existents en la
Comunitat Valenciana

Periodicitat de la recollida de dades
Irregular

Desagregació territorial dels resultats
Municipal o inferior
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1407 ESTADÍSTICA DE L'ESPORT FEDERAT
Organisme responsable

D.G. de l'Esport. Conselleria de Cultura i Educació

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Seguiment de l'activitat esportiva federada en la Comunitat Valenciana

Principals variables

Llicències esportives atorgades, activitat esportiva de les federacions (tipus de
competicions, categories, nivell, sexe de participants i resultats) i finançament i
despesa de l'esport federat

Col∙lectiu

Federacions esportives inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat
Valenciana

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Provincial

1408 ESTADÍSTICA DE TEATRE I DANSA
Organisme responsable

Teatres de la Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura i Educació

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Coneixement de l'activitat de les entitats que duen a terme programacions estables en
els sectors del teatre i la dansa

Principals variables

Espectadors, espectacles, representacions, capacitat coberta i recaptació

Col∙lectiu

Sales de la xarxa d'exhibició gestionada per teatres de la Generalitat Valenciana i del
Circuit Teatral Valencià

Periodicitat de la recollida de dades
Contínua

Desagregació territorial dels resultats
Municipal o inferior
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Àrea: Finances

1501 DIRECTORI DE LES ENTITATS FINANCERES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Organisme responsable

Institut Valencià de Finances. Conselleria d' Economia, Hisenda i Ocupació

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Manteniment de marcs de censos i enquestes relatius al sistema financer valencià

Principals variables

Dades de localització, òrgans de govern i altres dades rellevants segons el grup
d'entitat (balanç de situació, comptes de pèrdues i guanys, socis, ocupació, oficines,
etc.)

Col∙lectiu

Entitats financeres amb seu social en la Comunitat Valenciana

Periodicitat de la recollida de dades
Contínua

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable

1502 ANUARI DE LES ENTITATS FINANCERES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Organisme responsable

Institut Valencià de Finances. Conselleria d' Economia, Hisenda i Ocupació

Organismes col∙laboradors
Banc d'Espanya

Objectiu

Coneixement de la realitat del sistema financer valencià a través de l'anàlisi dels
principals indicadors de volum i activitat dels tres grups més importants d'entitats
financeres (bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdits) que operen en la
Comunitat Valenciana

Principals variables

Volum de dipòsits/crèdits, captats/concedits dins de l'àmbit territorial de la Comunitat
Valenciana, quotes de mercat, taxes de participació, distribució territorial i sectorial
(públics/privats) d'aquests, oficines per grup d'entitats

Col∙lectiu

Entitats financeres (bancs, caixes d'estalvis i cooperatives de crèdit) que operen en la
Comunitat Valenciana

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Provincial
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Àrea: Administracions públiques, activitat política i asociacions

1601 ARXIU HISTÒRIC DE RESULTATS ELECTORALS
Organisme responsable

Sotssecretaria de Planificació i Estudis. Presidència de la Generalitat

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Recopilar, emmagatzemar i difondre els resultats electorals

Principals variables

Població censada, vots emesos, abstencions, vots obtinguts per partits polítics

Col∙lectiu

Meses electorals

Periodicitat de la recollida de dades
Irregular

Desagregació territorial dels resultats
Municipal

1602 ESTADÍSTIQUES DE RECAPTACIÓ, TRIBUTS CEDITS I CONCERTATS
Organisme responsable
D.G. de Tributs. Conselleria d' Economia, Hisenda i Ocupació

Organismes col∙laboradors

Secretaria General de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

Objectiu

Conéixer els ingressos derivats de la recaptació de tributs cedits i concertats amb l'Estat

Principals variables

Ingressos per tipus de tribut, centre gestor i període impositiu

Col∙lectiu

Liquidacions tributàries efectuades pels subjectes passius

Periodicitat de la recollida de dades
Trimestral

Desagregació territorial dels resultats
Provincial
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1603 EXPLOTACIÓ ESTADÍSTICA DEL REGISTRE OFICIAL DE CONTRACTES
Organisme responsable
D.G. de Patrimoni. Conselleria d' Economia, Hisenda i Ocupació

Organismes col∙laboradors

Institut Valencià d'Estadística

Objectiu

Coneixement detallat dels contractes subscrits per l'administració autonòmica i les
entitats autònomes i entitats de dret públic vinculades o que en depenen que es troben
dins de l'àmbit d'aplicació de la LCAP

Principals variables

Principals característiques dels contractes formalitzats (òrgan de contractació, forma
d'adjudicació, tipus de contracte, adjudicatari, pressupost base de licitació, import de
l'adjudicació, baixa de licitació, terminis, tràmit, finançament, etc.) segons model
oficial aprovat per a la seua inscripció en el Registre Oficial

Col∙lectiu

Contractes administratius inscrits en el Registre Oficial de Contractes

Periodicitat de la recollida de dades
Contínua

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable

1604 ESTADÍSTICA DE CONTRACTACIONS DE BÉNS I SERVEIS D'ADQUISICIÓ
CENTRALITZADA
Organisme responsable
D.G. de Patrimoni. Conselleria d' Economia, Hisenda i Ocupació

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Coneixement del volum i de les característiques de les contractacions de béns i serveis
d'adquisició centralitzada gestionats a través de la Comissió Central d'Adquisicions de
la Junta de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana

Principals variables

Organisme promotor, empresa adjudicatària, import de l'adjudicació, objecte del
contracte

Col∙lectiu

Contractacions de béns i serveis d'adquisició centralitzada

Periodicitat de la recollida de dades
Contínua

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
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1605 COMPTE GENERAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Organisme responsable

Intervenció General. Conselleria d' Economia, Hisenda i Ocupació

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Presentació homogènia dels resums de rendició de comptes d'operacions
pressupostàries, patrimonials i de tresoreria realitzades durant l'exercici per la Generalitat
Valenciana, les entitats autònomes i empreses públiques

Principals variables

Liquidació de pressupostos en les distintes fases d'execució pressupostària segons la
seua classificació orgànica, econòmica i funcional, moviments i situació de la tresoreria
i compte general del deute.

Col∙lectiu

Administració de la Generalitat Valenciana, entitats autònomes i empreses públiques

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable

1606 BUTLLETÍ ESTADÍSTIC DEL REGISTRE DE PERSONAL DOCENT
Organisme responsable
D.G. de Personal. Conselleria de Cultura i Educació

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Anàlisi i seguiment del col∙lectiu de personal docent no universitari al servei de la
Generalitat Valenciana

Principals variables

Efectius de personal en situació d'actiu i les seues característiques bàsiques
(demogràfiques, acadèmiques i professionals)

Col∙lectiu

Personal docent dels nivells no universitaris en què s'ordena la Funció Pública Docent,
inscrit en el Registre de Personal Docent

Periodicitat de la recollida de dades
Contínua

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
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1607 BUTLLETÍ DE PERSONAL ADSCRIT A LES INSTITUCIONS SANITÀRIES DEPENDENTS DE LA
CONSELLERIA DE SANITAT
Organisme responsable
D.G. per als Recursos Humans i Econòmics. Conselleria de Sanitat

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Coneixement i quantificació dels recursos humans adscrits a les institucions sanitàries del
Servei Valencià de Salut

Principals variables

Efectius de personal per sexe, edat, nacionalitat, titulació acadèmica, relació jurídica i
centre de treball. Llocs de treball per estructura professional, especialitat mèdica,
grup/nivell i centres de treball

Col∙lectiu

Personal que presta serveis en els llocs de treball de les institucions sanitàries de la
Conselleria, llocs de treball

Periodicitat de la recollida de dades
Mensual

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable

1608 DIRECTORI DE FUNDACIONS
Organisme responsable

Secretaria General. Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Obtenir el directori de fundacions que exerceixen les seues funcions en l'àmbit de la
Comunitat Valenciana

Principals variables

Nom, localització, dates d'inscripció, participació econòmica de la Generalitat,
tipologia, objectiu i dotació inicial

Col∙lectiu

Fundacions l'àmbit d'actuació de les quals se circumscriu a la Comunitat Valenciana o
que es troben sotmeses a les competències de la Generalitat Valenciana

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
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1609 DIRECTORI DE COL∙LEGIS PROFESSIONALS
Organisme responsable

Secretaria General. Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Obtenir el directori de col∙legis professionals que actuen en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana

Principals variables

Nom, estatuts, reglaments, seu i delegacions, composició, òrgans de govern, fusions,
absorcions, segregacions i dissolucions

Col∙lectiu

Col∙legis professionals i els seus consells, l'àmbit territorial d'actuació dels quals se
circumscriga exclusivament a tot o part del territori de la Comunitat Valenciana

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable

1610 DIRECTORI D'ASSOCIACIONS
Organisme responsable

Secretaria General. Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

Organismes col∙laboradors
Ministeri de l'Interior

Objectiu

Obtenir el directori d'associacions que exerceixen les seues funcions en l'àmbit de la
Comunitat Valenciana

Principals variables

Nom, localització, secció, declaració utilitat pública, tipologia, fines, pressupost,
patrimoni, dates de resolució, inscripció, assentament i baixa, àmbit

Col∙lectiu

Associacions que exerceixen principalment les seues funcions en la Comunitat
Valenciana i hi tinguen establit domicili

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
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1611 EXPLOTACIÓ ESTADÍSTICA DELS REGISTRES D'ENTITATS JURÍDIQUES
Organisme responsable

Secretaria General. Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Analitzar l'estructura i el moviment de les associacions i fundacions en la Comunitat
Valenciana

Principals variables

Associacions i fundacions per tipologies.
Inscripcions, dissolucions i modificacions

Col∙lectiu

Associacions i fundacions

Periodicitat de la recollida de dades
Contínua

Desagregació territorial dels resultats
Provincial

1612 BUTLLETÍ DE PERSONAL AL SERVEI DEL CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Organisme responsable
D.G. de Funció Pública. Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

Organismes col∙laboradors

Unitats de personal dels departaments de l'administració del Govern Valencià

Objectiu

Obtenir una visió quantitativa de l'estructura dels recursos humans de la Generalitat
Valenciana

Principals variables

Personal per sexe, edat, categoria laboral, situació jurídica i adscripció orgànica

Col∙lectiu

Personal al servei del Consell de la Generalitat Valenciana, exclòs el docent i el sanitari

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
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1613 LIQUIDACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE LES ENTITATS LOCALS
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística

Organismes col∙laboradors

Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana, DG D'Administració Territorial de l

Objectiu

Anàlisi econòmica de les hisendes locals de la Comunitat Valenciana

Principals variables

Previsions inicials, modificacions, previsions definitives, drets i obligacions liquidats,
ingressos i pagaments líquids segons tipus d'entitat, àmbit territorial, estrat de població,
classificació econòmica d'ingressos i despeses i classificació funcional de les despeses

Col∙lectiu

Entitats locals

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Comarcal
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Àrea: Empreses

1801 DADES ECONOMICOFINANCERES DE LES EMPRESES VALENCIANES
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística

Organismes col∙laboradors

Registres mercantils de les províncies d'Alacant, Castelló i València

Objectiu

Coneixement de la situació economicofinancera de les empreses societàries no
financeres de la Comunitat Valenciana

Principals variables

Comptes anuals (balanços i comptes de pèrdues i guanys) i ràtios econòmiques i
financeres per a grups homogenis de societats

Col∙lectiu

Dipòsits de comptes anuals efectuats en els registres mercantils provincials per empreses
societàries la seu social de les quals radique en la respectiva província de la Comunitat
Valenciana

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Provincial

1802 DIRECTORI D'EMPRESES I UNITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Construir un marc per a l'elaboració d'enquestes o investigacions de caràcter
econòmic. Coneixement estructural i demogràfic de les unitats estadístiques d'activitat
econòmica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

Principals variables

Identificació, localització, grandària (ocupació) i activitat de les empreses i dels
establiments

Col∙lectiu

Empreses i establiments

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
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Àrea: Estadístiques no desglosables per sector o tema

9901 ANUARI ESTADÍSTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Difusió d'informació estadística d'àmplia cobertura temàtica que permet una visió
bàsica de la situació i evolució de les diferents àrees econòmiques i socials
de la Comunitat Valenciana

Principals variables

Principals variables i indicadors organitzats per les àrees temàtiques següents: territori i
medi ambient; demografia; treball i protecció social; comptes econòmics; consum,
nivell i qualitat de vida; agricultura, pesca i ramaderia; indústria, energia i mineria;
construcció i habitatges; activitat comercial; transports i comunicacions; turisme; salut;
educació i investigació; cultura, mitjans de comunicació social, oci i esport; finances;
sector públic; justícia; empreses; resultats electorals; indicadors regionals

Col∙lectiu

No aplicable

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Provincial

9902 BANC DE DADES TERRITORIAL
Organisme responsable

Institut Valencià d'Estadística

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Disposar d'informació estadística d'àmplia base temàtica per a menudes àrees
(municipis, comarques, àrees de salut, etc.) com a mesura de la cohesió econòmica i
social de la Comunitat Valenciana

Principals variables

Conjunt de taules i indicadors, organitzats en les àrees temàtiques següents: territori i
medi ambient; població; mercat de treball; agricultura; indústria; edificació i habitatge;
energia; comerç interior; transports i comunicacions; turisme; sanitat; cultura, esport i
oci; educació; finances; pressupost públic i fiscalitat local; eleccions; infraestructura

Col∙lectiu

No aplicable

Periodicitat de la recollida de dades
No aplicable

Desagregació territorial dels resultats
Municipal
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9903 ESTADÍSTICA DE SERVEIS
Organisme responsable

Institut Valencià d'Estadística

Organismes col∙laboradors

Institut Nacional d'Estadística

Objectiu

Estudi de les característiques estructurals i econòmiques de les empreses de serveis
(seccions H, I, K de la CNAE-93)

Principals variables

Nombre d'empreses i locals, estructura de l'ocupació, dades d'explotació i principals
magnituds de les empreses amb seu social en la Comunitat Valenciana.
Desglossament autonòmic de les variables següents: nombre de locals, personal
ocupat, volum de negoci, sous i salaris, inversió bruta en béns materials

Col∙lectiu

Empreses i en alguns casos establiments de serveis

Periodicitat de la recollida de dades
Anual

Desagregació territorial dels resultats
Comunitat autònoma

9904 BANC DE DADES DE CONJUNTURA (BDC)
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Disponibilitat d'informació estructurada i sistematitzada d'àmplia cobertura sectorial per
al seguiment de la conjuntura econòmica de la Comunitat Valenciana

Principals variables

Principals indicadors de producció i demanda; mercat de treball, sector exterior, preus i
salaris i sector financer

Col∙lectiu

No aplicable

Periodicitat de la recollida de dades
No aplicable

Desagregació territorial dels resultats
Provincial
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9905 DADES ESTADÍSTIQUES DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA
Organisme responsable
Ajuntament de València

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Disposar d'informació sistematitzada i estructurada per al seguiment de la conjuntura
econòmica de la ciutat de València

Principals variables

Principals indicadors econòmics organitzats en les àrees temàtiques següents: activitat
econòmica; consum i preus; demografia i població; edificació i habitatge; medi
ambient

Col∙lectiu

No aplicable

Periodicitat de la recollida de dades
No aplicable

Desagregació territorial dels resultats
Districte

9906 ANUARI ESTADÍSTIC DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA
Organisme responsable
Ajuntament de València

Organismes col∙laboradors
-

Objectiu

Facilitar als usuaris un conjunt ampli d'infomació estadística d'àmplia cobertura
temàtica sobre la ciutat de València

Principals variables

Principals variables i indicadors organitzats per les àrees temàtiques següents:
característiques físiques; demografia; trànsit i transports; edificis i habitatges: salut
pública; activitat econòmica; treball; consum i preus; educació; consultes electorals;
recursos municipals; medi ambient; cultura i altres

Col∙lectiu

No aplicable

Periodicitat de la recollida de dades
No aplicable

Desagregació territorial dels resultats
Barris
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