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1. Introducció

La Llei 5/ 1990, de 7 de juny, d'Estadística de la Comunitat Valenciana, estableix que el
Pla Valencià d'Estadística és l'instrument d'ordenació i planificació de l'activitat
estadística pública valenciana i tindrà la vigència establida en aquest, o, en defecte
d'això, la de quatre anys. Es desenvoluparà per Programes anuals d'activitats.
Al seu torn, el Decret 81/2014 del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'Estadística de la Comunitat Valenciana estableix en el seu article 18 el
desenvolupament del PVE mitjançant programes anuals d'activitats estadístiques. La
proposta de programa anual serà elaborada per l'òrgan directiu competent en matèria
d'estadística de l'Administració del Consell, ara l’Institut Valencià d’Estadística, i
sotmesa a acord de la Comissió Interdepartamental d'Estadística (CIE), previ informe
del Consell Valencià d'Estadística (CVstat). Posteriorment, serà elevat al Consell a
proposta del titular de la Conselleria competent en matèria d'estadística.
Cada Programa Anual d'Activitats Estadístiques contindrà les estadístiques i activitats
de similar naturalesa incloses en el PVE en vigor que es desenvoluparan en alguna de
les seues fases durant l'any de referència del respectiu programa anual. Per a cada
activitat estadística inclosa en el mateix es recolliran, convenientment actualitzades les
normes reguladores, el detall de les unitats administratives responsables, que tindran la
consideració d'unitats estadístiques de la Generalitat o de les entitats locals respectives
i la descripció de les diferents fases de l'estadística a executar en l'exercici, incloent el
calendari de publicació dels seus principals resultats. Aquestes unitats estadístiques
conformen un directori a l'efecte de seguiment i control del Pla.
L'escenari de desenvolupament i execució del PVE generat a través del marc
reglamentari organitzatiu té un caràcter àmpliament descentralitzat en el qual actuen la
Presidència de la Generalitat, les conselleries i els organismes i empreses dependents
de les mateixes i les entitats locals de la Comunitat Valenciana. Aquestes activitats de
desenvolupament i execució s'instrumentalitzen en l'àmbit de la Generalitat a través de
les comissions estadístiques, que es configuren com a fòrums pont per a la millora de
la coordinació estadística sectorial i el Pla Valencià d'Estadística, les funcions de la qual
estan establides en l'article 12 del Reglament de la Llei d'Estadística de la Comunitat
Valenciana.
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2. Objectius del Programa anual 2022
Amb caràcter general, el Programa anual, elaborat amb base en el Pla, aporta un major
nivell de concreció com a instrument bàsic de programació a curt termini, al mateix
temps que permet la revisió dinàmica de les normes reguladores de les operacions
estadístiques a promoure per a la cobertura dels seus diferents objectius informatius.
El Programa Anual compleix els següents objectius bàsics:
- Dotar al PVE d'un instrument de programació a curt termini per a distribuir en
trams anuals els diferents objectius fixats en aquest.
- Revisar el PVE a través de l'actualització contínua de les especificacions
contemplades en les normes reguladores, en els termes establits en la
normativa.
- Aportar un major grau de concreció respecte al PVE, recollint informació
detallada i sistematitzada en relació amb les activitats a promoure pel sistema
estadístic públic valencià en el corresponent exercici pressupostari, incloent el
calendari de publicació dels principals resultats de les estadístiques
contemplades.
- Detallar les unitats administratives responsables de les activitats estadístiques
incloses en el Programa.

3. Estructura del Programa
El PVE segueix un model mixt de planificació per objectius, abordats mitjançant
estratègies per a la seua concreció en dos tipus d'activitats, activitats estadístiques i
instrumentals. Aquestes activitats són les que desenvolupen els Programes Anuals i
tenen les següents característiques bàsiques:
- Activitats estadístiques associades als objectius específics d'informació del
PVE, entenent-se per tals, segons estableix l'article 1.2 de la Llei 5/1990, de la
Generalitat, d'Estadística de la Comunitat Valenciana, la recopilació, elaboració i
ordenació sistemàtica de la informació quantificable i la publicació i difusió dels
resultats necessaris o útils, tant per al coneixement i l'anàlisi de la realitat
geogràfica, econòmica, demogràfica, cultural i social de la Comunitat Valenciana
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com per a coadjuvar al compliment de les finalitats i competències de la
Generalitat i figuren en el Programa ordenades per àmbits sectorials i
organismes responsables.
- Activitats instrumentals associades als objectius instrumentals del PVE que
s'orienten a assegurar la qualitat de la nostra organització estadística pública i la
seua producció, assegurant la disponibilitat dels mètodes, instruments i
procediments necessaris per al compliment del compromís programàtic. En
definitiva, les activitats instrumentals suposen activitats de coordinació,
formació, regulació, desenvolupament tecnològic i innovació, metodologia o
altres activitats que són necessàries per al desenvolupament de les activitats
estadístiques i coadjuven al compliment dels objectius del PVE.

4. Programa anual d'activitats estadístiques
El Programa anual d'activitats estadístiques s'elabora amb base al Pla vigent,
seleccionant les operacions estadístiques que per a la cobertura dels seus diferents
objectius informatius vagen a executar-se en alguna de les seues fases en el
corresponent exercici pressupostari.
En el procés d'elaboració han participat tots els organismes responsables de les
operacions estadístiques incloses en el PVE 2019 – 2022. L’Institut Valencià
d’Estadística, a través del Servei de Coordinació, Planificació i Difusió Estadística de la
Subdirecció General d'Estadística, en la seua qualitat d'unitat administrativa de suport
permanent al PVE, ha coordinat aquestes actuacions de suport a l'emplenament de
fitxes, recollida de dades, sistematització i tractament de la informació per a l'elaboració
del projecte de Programa anual.
El resultat d'aquesta col·laboració institucional ha suposat la concreció d'objectius
d'informació a abordar en 2022, materialitzada en l'emplenament de les fitxes
descriptives bàsiques de les respectives operacions estadístiques. S'han revisat els 226
objectius d'informació que configuren el marc inicial del PVE 2019 - 2022 i s'han
seleccionat 208 per a la seua inclusió en la programació anual de 2022, revisant i
actualitzant les seues normes reguladores, planificació anual d'activitats associades i
previsió de difusió de resultats.
A l'efecte de la seua elaboració, cada estadística que s'incloga en el Programa anual
d'activitats estadístiques, haurà de contemplar els següents apartats:
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a)

Normes reguladores de la corresponent operació estadística a promoure per a la

cobertura del respectiu objectiu d'informació. El Programa anual d'activitats
estadístiques revisa i actualitza a través d'aquest apartat les normes reguladores que
figuren en el PVE.
El detall de normes reguladores de cada operació estadística comprén:
- Codi del PVE i nom de l'operació estadística
- Organismes que intervenen. Inclou l'organisme responsable (segons
l'estructura orgànica vigent a 17 de novembre de 2021) i els organismes
col·laboradors, en el seu cas.
- Objectius
- Principals variables
- Col·lectiu
- Periodicitat de la difusió de dades
- Desagregació territorial dels resultats
b)

Treballs a executar en 2022: descripció de les diferents fases de l'estadística a

executar en l'exercici.
c)

Calendari de difusió de resultats en 2022: informació sobre la previsió de la

difusió de resultats al llarg de l'exercici.
d)

Unitat administrativa responsable (segons els últims Reglaments Orgànics

Funcionals de les conselleries publicats que inclouen aquestes unitats administratives)
Els conceptes, definicions i classificacions utilitzats, tant en el contingut de les normes
reguladores, com en la resta d'apartats de les operacions estadístiques incloses en el
Programa Anual, figuren en l'Annex I del present document.
En l'Annex II es presenten els detalls del Programa anual d'activitats estadístiques,
incloent una sèrie de taules i gràfics amb les característiques més rellevants, així com
els índexs de les operacions estadístiques incloses segons l'àrea temàtica i l'organisme
responsable i finalment la descripció de les activitats, agrupades per àrea temàtica, amb
tots els apartats esmentats.
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5. Programa anual d'activitats instrumentals
Tal com contempla el PVE 2019 – 2022, el seu desenvolupament inclourà també la
programació anual de les activitats associades als objectius instrumentals del PVE, que
tal com s'ha indicat s'orienten a assegurar la qualitat de la nostra organització
estadística pública i la seua producció, assegurant la disponibilitat dels mètodes,
instruments i procediments necessaris per al compliment del compromís programàtic.
El contingut d'aquest document programàtic, complementari al Programa anual
d'activitats estadístiques, s'estructura segons la proposta inicial dels set objectius
instrumentals inclosos en el document del PVE amb el següent nivell d'especificació:
-

Identificació de l'objectiu instrumental

-

Descripció de l'objectiu

-

Activitats a realitzar (detall de les principals activitats instrumentals a promoure

a aquest efecte)
-

Organisme responsable

El detall d'aquest Programa anual d'activitats instrumentals figura en l'Annex III del
present document
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Annex I

Conceptes utilitzats en la descripció de les operacions estadístiques

Codi del PVE i nom de l'operació estadística
Codi del PVE:
És el codi assignat a l'operació estadística en el PVE 2019 - 2022. Està compost pels dos
dígits del codi de l'àrea temàtica a la qual pertany l'operació més altres dos dígits d'ordre.
Nom de l'operació estadística:
Denominació per la qual es coneix l'estadística.

Organismes que intervenen
Són els organismes que participen en la realització de totes o alguna de les fases
d'elaboració de l'estadística. En primer lloc figura la conselleria, secretària autonòmica i
direcció general o equivalent d'adscripció de la unitat responsable de la seua execució,
seguida dels altres organismes que intervenen com a col·laboradors, en el seu cas.

Objectiu
Resum dels objectius generals més importants de l'activitat estadística amb
especificació, en el seu cas, dels eventuals preceptes normatius que cobreix.

Principals variables
Es detallen les variables d'estudi (variables que són objecte d'anàlisi de l'estadística) i
les variables de classificació (variables explicatives que faciliten l'anàlisi de les variables
d'estudi) sobre les que s'ha difós informació o pretén difondre's.

Col·lectiu
Unitat o unitats a què es refereixen les dades primàries amb els quals s'elabora
l'estadística. Concepte diferent al d'unitats informants amb el qual, alguns casos, poden
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diferir. Aquest concepte no s'aplica a determinats tipus d'operacions estadístiques com
les

recopilacions

o

operacions

estadístiques

derivades.

S'especifiquen

les

característiques que les defineixen i les exclusions que es consideren.

Periodicitat de difusió de resultats
Es refereix a la periodicitat de la difusió de resultats estadístics. No és coincident amb
el període de referència dels resultats difosos (en una difusió trimestral, per exemple,
pot haver-hi resultats disponibles per a cada mes).

Desagregació territorial de resultats
S'indiquen les unitats territorials més xicotetes per a les quals està previst oferir
resultats per a almenys alguna taula. Se sobreentén que es disposa també de taules per
als nivells agregats.

Àrea temàtica
Grup sectorial principal pel qual s'ha classificat l'objectiu d'informació/ activitat
estadística (les recopilacions de resultats de més d'una àrea temàtica s'inclouen en
“Estadístiques no desglossables per sector o tema”).
S'han utilitzat les següents àrees temàtiques:
- Territori i medi ambient
- Demografia i població
- Treball
- Protecció social i serveis socials
- Nivell, qualitat i condicions de vida
- Seguretat i justícia
- Salut
- Cultura, mitjans de comunicació social, oci i esport
- Educació
- Investigació, desenvolupament i innovació
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- Societat de la informació
- Administracions públiques, activitat política i associacions
- Agricultura, ramaderia, silvicultura, caça, pesca i aqüicultura
- Indústria, energia i mineria
- Construcció i habitatge
- Serveis (estadístiques generals)
- Activitat comercial
- Transports i comunicacions
- Hostaleria i turisme
- Finances
- Empreses
- Comptes econòmics
- Estadístics no desglossables per sector o tema

Treballs a executar en 2022
S'expliciten en aquest camp les diferents fases de l'estadística a executar en l'exercici,
indicant si escau, les tasques derivades de la col·laboració amb l'Administració General
de l'Estat (AGE) o amb qualsevol altre organisme. En els casos en què les dades
primàries s'obtenen de fonts administratives es considera la fase de recollida
d'informació com l'inici de les activitats estadístiques a realitzar.
En el cas de les operacions implantades, l'última fase dels treballs a realitzar és sempre
la difusió de resultats (en operacions amb periodicitats de difusió anuals o inferiors).

Calendari de difusió de resultats en 2022
Informació sobre la previsió de la difusió de resultats al llarg de l'exercici. No s'indica el
calendari de difusió de resultats quan la difusió de l'operació estadística és realitzada
per la AGE.
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Unitat administrativa responsable
S'indica en aquest apartat la unitat administrativa responsable de l'elaboració de
l'estadística. Aquesta informació s'actualitza a través del programa anual segons les
indicacions dels organismes responsables i es correspon amb els últims Reglaments
Orgànics Funcionals de les conselleries publicats que inclouen aquestes unitats
administratives.
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Annex II

Programa anual d'activitats estadístiques

1.- El Programa Anual 2022 en xifres

Taula 1.1 Nombre d'operacions estadístiques per organisme responsable

Organisme responsable

En el PVE
2019-2022

Presidència de la Generalitat
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques
Inclusives
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i
Arquitectura Bioclimàtica
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Conselleria de Justícia, Interior i Administració
Pública
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball
Institut Valencià d'Estadística
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i
Mobilitat
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i
Societat Digital
Conselleria de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica
Ajuntament de València
TOTAL

12

% del PA
sobre el
PVE

En el PA
2022

% sobre el
total del PA
2022

7

7

100,0

3,4

11

11

100,0

5,3

1

1

100,0

0,5

9

9

100,0

4,3

7

5

71,4

2,4

23

19

82,6

9,1

41

36

87,8

17,3

19

17

89,5

8,2

44

41

93,2

19,7

37

36

97,3

17,3

7

6

85,7

2,9

4

4

100,0

1,9

1

1

100,0

0,5

15

15

100,0

7,2

226

208

92,0

100,0

Taula 1.2 (1/2) Nombre d'operacions estadístiques per organisme responsable.
Programes anuals 2019 - 2022
Programa anual 2019
Organisme responsable

Programa anual 2020

En el PVE
% del PA
% del PA
2019sobre el
sobre el
2022 Operacions
PVE
Operacions
PVE

Presidència de la Generalitat
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques
Inclusives
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i
Arquitectura Bioclimàtica
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Conselleria de Justícia, Interior i Administració
Pública
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

7

7

100,0

7

100,0

11

9

81,8

11

100,0

1

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball
Institut Valencià d'Estadística
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i
Mobilitat
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i
Societat Digital
Conselleria de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica
Ajuntament de València
TOTAL

13

0,0

0,0

9

9

100,0

9

100,0

7

4

57,1

6

85,7

23

13

56,5

17

73,9

41

34

82,9

34

82,9

19

18

94,7

18

94,7

44

36

81,8

36

81,8

37

37

100,0

36

97,3

7

3

42,9

4

57,1

4

4

100,0

4

100,0

1

1

100,0

1

100,0

15

15

100,0

15

100,0

226

190

84,1

198

87,6

Taula 1.2 (2/2) Nombre d'operacions estadístiques per organisme responsable.
Programes anuals 2019 - 2022

Organisme responsable

Programa anual 2021 Programa anual 2022
En el PVE
% del PA
% del PA
2019sobre el
sobre el
2022 Operacions
PVE
Operacions
PVE

Presidència de la Generalitat
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques
Inclusives
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i
Arquitectura Bioclimàtica
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Conselleria de Justícia, Interior i Administració
Pública
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball
Institut Valencià d'Estadística
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i
Mobilitat
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i
Societat Digital
Conselleria de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica
Ajuntament de València
TOTAL

14

7

7

100,0

7

100,0

11

11

100,0

11

100,0

1

1

100,0

1

100,0

9

9

100,0

9

100,0

7

6

85,7

5

71,4

23

20

87,0

19

82,6

41

35

85,4

36

87,8

19

18

94,7

17

89,5

44

43

97,7

41

93,2

37

36

97,3

36

97,3

7

4

57,1

6

85,7

4

4

100,0

4

100,0

1

1

100,0

1

100,0

15

15

100,0

15

100,0

226

210

92,9

208

92,0

Taula 2. Nombre d'operacions estadístiques per àrea temàtica

Àrea temàtica

En el PVE
2019-2022

% del PA
sobre el
PVE

En el PA
2022

% sobre el
total del PA
2022

Territori i medi ambient

13

12

92,3

5,8

Demografia i població

11

10

90,9

4,8

Treball

19

18

94,7

8,7

Protecció social i serveis socials

11

11

100,0

5,3

Nivell, qualitat i condicions de vida

6

6

100,0

2,9

Seguretat i justícia

3

2

66,7

1,0

Salut

41

36

87,8

17,3

Cultura, mitjans de comunicació social, oci i esport

15

14

93,3

6,7

Educació

15

12

80,0

5,8

Investigació, desenvolupament i innovació

3

3

100,0

1,4

Societat de la Informació
Administracions públiques, activitat política i
associacions
Agricultura, ramaderia, silvicultura, caça, pesca i
aqüicultura
Indústria, energia i mineria

3

3

100,0

1,4

13

12

92,3

5,8

26

26

100,0

12,5

12

10

83,3

4,8

Construcció i habitatge

4

4

100,0

1,9

Serveis (estadístiques generals)

2

2

100,0

1,0

Activitat comercial

4

3

75,0

1,4

Transports i comunicacions

4

3

75,0

1,4

Hostaleria i turisme

6

6

100,0

2,9

Finances

1

1

100,0

0,5

Empreses

4

4

100,0

1,9

Comptes econòmics

3

3

100,0

1,4

Estadístiques no desglossables per sector o tema

7

7

100,0

3,4

226

208

92,0

100,0

TOTAL

15

Taula 3. Nombre d'operacions estadístiques en el PA 2022 per àrea temàtica amb
utilització de dades administratives

Àrea temàtica

% de dades
Utilitzen dades administratives
administratives sobre el PA

En el PA
2022

Territori i medi ambient
Demografia i població

12
10

10
3

83,3
30,0

Treball

18

12

66,7

Protecció social i serveis socials

11

10

90,9

Nivell, qualitat i condicions de vida

6

1

16,7

Seguretat i justícia

2

2

100,0

Salut

36

32

88,9

Cultura, mitjans de comunicació social, oci i esport

14

14

100,0

Educació

12

11

91,7

Investigació, desenvolupament i innovació

3

0

0,0

Societat de la Informació
Administracions públiques, activitat política i
associacions
Agricultura, ramaderia, silvicultura, caça, pesca i
aqüicultura
Indústria, energia i mineria

3

1

33,3

12

11

91,7

26

11

42,3

10

2

20,0

4

1

25,0

Construcció i habitatge
Serveis (estadístiques generals)

2

0

0,0

Activitat comercial

3

0

0,0

Transports i comunicacions

3

2

66,7

Hostaleria i turisme

6

1

16,7

Finances

1

0

0,0

Empreses

4

2

50,0

Comptes econòmics

3

0

0,0

Estadístiques no desglossables per sector o tema

7

0

0,0

208

126

60,6

TOTAL
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Taula 4. Nombre d'operacions estadístiques en el PA 2022 per àrea temàtica amb
col·laboració amb altres organismes
Àrea temàtica
En el PA 2022
Territori i medi ambient

Amb
col·laboració

% de
col·laboració
sobre el PA

Demografia i població

12
10

8
4

66,7
40,0

Treball

18

16

88,9

Protecció social i serveis socials

11

5

45,5

6

2

33,3

Nivell, qualitat i condicions de vida
Seguretat i justícia

2

0

0,0

Salut

36

21

58,3

Cultura, mitjans de comunicació social, oci i esport

14

3

21,4

Educació

12

12

100,0

Investigació, desenvolupament i innovació

3

2

66,7

Societat de la Informació
Administracions públiques, activitat política i
associacions
Agricultura, ramaderia, silvicultura, caça, pesca i
aqüicultura
Indústria, energia i mineria

3

2

66,7

12

0

0,0

26

23

88,5

10

6

60,0

Construcció i habitatge

4

2

50,0

Serveis (estadístiques generals)

2

2

100,0

Activitat comercial

3

2

66,7

Transports i comunicacions

3

2

66,7

Hostaleria i turisme

6

5

83,3

Finances

1

1

100,0

Empreses

4

3

75,0

Comptes econòmics

3

2

66,7

Estadístiques no desglossables per sector o tema
TOTAL

17

7

0

0,0

208

123

59,1

Gràfic 1. Nombre d'operacions en el PA 2022 per organisme responsable
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Gràfic 2. Nombre d'operacions en el PA 2022 per àrea temàtica
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2.- Índex d'operacions estadístiques per àrea temàtica

Territori i medi ambient
0101-Estadística anual de projectes i actuacions forestals
0102-Estadística sobre gestió forestal sostenible
0103-Sistema valencià de seguiment forestal
0104-Estadística de Xarxa Natura 2000
0105-Estadística d'espais naturals protegits
0107-Estadística de qualitat de l'aire
0108-Estadística d'incendis forestals
0109-Qualitat de les zones de bany
0110-Estadística de sanejament i depuració d'aigües residuals
0111-Projecte Corine Land Cover Comunitat Valenciana
0112-Sistema d'informació d'ocupació del sòl a Espanya (SIOSE). Comunitat
Valenciana
0113-Estadística de planejament urbanístic de la Comunitat Valenciana

Demografia i població
0201-Estadística del padró continu. Resultats per a la Comunitat Valenciana
0202-Estadística de variacions residencials. Resultats per a la Comunitat Valenciana
0204-Estimacions demogràfiques
0205-Indicadors demogràfics subprovincials
0206-Censos de població i habitatges. Resultats per a la Comunitat Valenciana
0207-Indicadors demogràfics de despoblament de la Comunitat Valenciana
0208-Moviment natural de la població. Resultats per a la Comunitat Valenciana
0209-Canvis de direcció intraurbans de la ciutat de València
0210-Migracions registrades en la ciutat de València
0211-Característiques de la població de València. Padró municipal de València a 1 de
gener de cada any

Treball
0301-Estadística de cooperatives constituïdes
0303-Estadística de societats laborals registrades
0304-Estadística de regulació d'ocupació
0305-Estadística d'empreses de treball temporal
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0306-Estadística de mediació, arbitratge i conciliació
0307-Estadística de vagues i tancaments patronals
0308-Estadística de convenis col·lectius de treball
0309-Estadística d'eleccions a òrgans de representació de persones treballadores
0310-Estadística del moviment laboral registrat
0311-Estadística de suport a la creació d'ocupació. Resultats de la gestió de
programes
0312-Estadística d'accidents de treball
0313-Estadística de malalties professionals
0314-Enquesta de població activa (EPA). Resultats per a la Comunitat Valenciana
0315-Fluxos de la població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana
0316-Estadística de comptes de cotització i afiliacions a la Seguretat Social
0317-Enquesta trimestral de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana
0318-Índex de cost laboral
0319-Enquesta quadriennal d'estructura salarial. Resultats per a la Comunitat
Valenciana

Protecció social i serveis socials
0401-Centres i servicis del sistema de servicis socials de la Comunitat Valenciana
0402-Estadística de pensions contributives del sistema de la Seguretat Social
0403-Estadística de pensions no contributives
0404-Estadística de renda valenciana d'inclusió
0405-Estadística d'ajudes i subvencions en matèria d'acció social finançades per la
Generalitat. Resultats de gestió de programes
0406-Estadística de menors del sistema de protecció: guardes, tuteles, acolliment
residencial, acolliment familiar i adopcions
0407-Estadistica de títols de famílies nombroses
0408-Estadística de títols de famílies monoparentals
0409-Estadística de dones ateses en "Centre Dona 24 hores"
0410-Estadística de persones amb reconeixement del grau de discapacitat
0411-Estadística de prestacions del sistema per a l'autonomia i atenció a la
dependència

Nivell, qualitat i condicions de vida
0501-Estadística de la joventut
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0502-Enquesta de condicions de vida (ECV). Resultats per a la Comunitat Valenciana
0503-Indicadors socials de qualitat de vida de la Comunitat Valenciana
0504-Indicadors socials estimats subregionals
0505-Indicadors socials de la ciutat de València
0506-Rendes en IRPF en la ciutat de València

Seguretat i justícia
0602-Balanç anual de gestió del telèfon d'emergències "112 Comunitat Valenciana"
0603-Explotació estadística de les sol·licituds d'assistència jurídica gratuïta

Salut
0701-Enquesta de salut de la Comunitat Valenciana
0702-Explotació estadística del Sistema d'informació poblacional (SIP)
0703-Indicadors de consum de substàncies psicoactives del Sistema d'informació en
addiccions: admissions a tractament
0704-Indicadors de consum de substàncies psicoactives del Sistema d'informació en
addiccions: urgències hospitalàries
0705-Indicadors de consum de substàncies psicoactives del Sistema d'informació en
addiccions: mortalitat per reacció aguda
0706-Enquesta sobre ús de drogues en ensenyaments secundaris en la Comunitat
Valenciana
0707-Enquesta sobre alcohol i altres drogues en la Comunitat Valenciana
0708-Explotació estadística del conjunt mínim bàsic de dades - hospitalització
CMBD-H: demanda hospitalària i morbiditat atesa
0709-Explotació estadística del Sistema d'informació d'atenció primària (SIAP)
0710-Explotació estadística del Sistema d'informació d'atenció especialitzada (SIAE)
0711-Estadística de donacions, extraccions i trasplantaments d'òrgans
0712-Estadística del consum farmacèutic a través de receptes mèdiques del Sistema
valencià de salut
0713-Estadística del consum de medicaments gestionats pels serveis de farmàcia dels
hospitals de la xarxa pública del Sistema valencià de salut
0714-Resultats del programa de prevenció del càncer de mama
0715-Resultats del programa de prevenció del càncer colorectal
0716-Resultats dels programes de cribratge neonatal
0717-Estadística de vacunacions sistemàtiques
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0720-Estadística de vigilància sanitària de la violència de gènere
0721-Estadística d'accidents per exposició a agents biològics en personal sanitari
0722-Resultats del control sanitari de productes químics perillosos
0723-Estadística de vigilància sanitària de malalties professionals
0724-Estadística de vigilància sanitària de l'aigua de consum humà
0725-Resultats del programa de prevenció i control de la legionel·losi
0726-Resultats del programa de vigilància higiènic-sanitària de piscines d'ús públic
0727-Estadística de defuncions segons causa de mort de la Comunitat Valenciana
0728-Explotació estadística del Sistema d'informació de salut pública
0729-Explotació estadística del Sistema d'informació microbiològica
0730-Estadística d'interrupcions voluntàries de l'embaràs
0731-Estadística de malalties de declaració obligatòria
0732-Estadística d'encefalopaties espongiformes transmissibles humanes
0733-Explotació estadística del Registre de malalts renals
0734-Explotació estadística del Sistema d'informació sobre càncer de la Comunitat
Valenciana
0735-Explotació estadística del Sistema d'informació de malalties rares
0739-Explotació estadística del Registre autonòmic de centres, serveis i establiments
sanitaris
0740-Estadística de personal adscrit a les institucions sanitàries
0741-Estadística de mortalitat segons causa per als districtes municipals de la ciutat
de València

Cultura, mitjans de comunicació social, oci i esport
0801-Situació de l'ús del valencià i d'altres llengües en els diferents àmbits de la
societat
0802-Situació de l'ús del valencià i altres llengües entre el personal de l'administració
pública
0803-Estadística del sistema bibliotecari valencià
0804-Estadística de museus i col·leccions museogràfiques
0805-Estadística de la xarxa de biblioteques públiques de la Comunitat Valenciana
0806-Estadística del depòsit legal de la Comunitat Valenciana
0807-Estadística d'arxius de la Generalitat
0808-Explotació estadística del Registre territorial de la propietat intel·lectual de la
Comunitat Valenciana
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0810-Estadística de finançament i gasto públic en cultura
0811-Explotació estadística del Registre d'entitats esportives de la Comunitat
Valenciana
0812-Estadística d'esportistes d'elit
0813-Estadística de les llicències federatives i dels clubs esportius de les federacions
esportives valencianes
0814-Estadística d'activitats nàutiques
0815-Estadístiques del joc

Educació
0901-Estadística de beques i ajudes a l'estudi en ensenyances no universitàries
finançades per la Generalitat
0902-Estadística d'ensenyances no universitàries (centres, matrícula, graduats i
personal)
0903-Estadística de gasto públic en educació
0907-Estadística de l'alumnat de formació professional
0908-Estadística de l'alumnat d'ensenyaments professionals de música, dansa, arts
plàstiques i disseny i ensenyaments esportius de règim especial
0909-Estadística de mobilitat del professorat d'ensenyances no universitàries en
centres públics
0910-Estadística de beques i ajudes a l'estudi en ensenyances universitàries
finançades per la Generalitat
0911-Estadística d'ensenyances universitàries (centres, matrícula, graduats i personal)
0912-Estadística de proves d'accés a la universitat
0913-Estadística de finançament i gasto de les universitats públiques de la Comunitat
Valenciana
0914-Estadística de formació professional per a l'ocupació. Resultats de la gestió de
programes
0915-Equipament escolar de la ciutat de València

Investigació, desenvolupament i innovació
1001-Estadística sobre activitats en I+D. Resultats per a la Comunitat Valenciana
1002-Enquesta sobre innovació en les empreses. Resultats per a la Comunitat
Valenciana
1003-Indicadors d'alta tecnologia
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Societat de la Informació
1101-Estadística sobre la societat de la informació i la comunicació en els centres
educatius no universitaris
1102-Estadística de l'observatori de l'administració electrònica de la Generalitat
1103-Enquesta de tecnologies de la informació i comunicació en les llars, en la ciutat
de València

Administracions públiques, activitat política i associacions
1201-Resultats electorals
1202-Estudis d'opinió
1203-Sistema d'indicadors per al seguiment i l'avaluació dels programes operatius de
la Comunitat Valenciana
1204-Pressupostos de la Generalitat
1205-Execució pressupostària de la Generalitat
1206-Estadístiques tributàries
1207-Compte general de la Generalitat
1208-Explotació estadística del Registre oficial de contractes
1209-Explotació estadística del Registre d'associacions
1210-Explotació estadística del Registre de fundacions
1211-Explotació estadística del Registre d'unions de fet
1213-Estadística d'atenció a la ciutadania

Agricultura, ramaderia, silvicultura, caça, pesca i aqüicultura
1301-Enquesta anual de superfícies i rendiments de cultius
1302-Avanços mensuals de superfícies i produccions agrícoles
1303-Estadística sobre superfícies i produccions anuals de cultiu
1304-Previsió collita de cítrics
1305-Estadística sobre efectius de bestiar
1306-Enquesta mensual i anual de sacrifici de bestiar en escorxadors
1307-Avaluació anual del moviment comercial pecuari
1308-Estadística anual d'arreplega de llet i productes lactis elaborats
1309-Estadística d'altres produccions ramaderes
1310-Enquestes mensuals i anual de sales d'incubació
1311-Estadística de producció ecològica
1312-Estadística mensual d'inscripcions de maquinària agrícola
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1313-Preus conjunturals de productes agrícoles
1314-Preus conjunturals de productes ramaders
1315-Estadístiques mensuals i anuals de preus i salaris agraris
1316-Preus mitjans anuals de les terres d'ús agrari
1317-Cànons anuals d'arrendaments rústics
1318-Informe del sector agrari
1319-Explotació estadística del cens de flota operativa pesquera per a la Comunitat
Valenciana
1320-Desembarcament i primera venda de pesca marítima i continental
1321-Estadística anual de pesca fluvial
1322-Producció i valor de l'aqüicultura
1323-Estadística anual d'altres aprofitaments forestals
1324-Estadística anual de caça
1325-Estadístiques de producció i comercialització de material forestal de reproducció
1326-Estadística anual de tales de fusta

Indústria, energia i mineria
1401-Estadística d'àrees industrials a la Comunitat Valenciana
1402-Balanç energètic
1403-Informe estadístic d'energies renovables a la Comunitat Valenciana
1404-Estadística estructural d'empreses: sector industrial. Resultats per a la Comunitat
Valenciana
1405-Enquesta industrial anual de productes. Resultats per a la Comunitat Valenciana
1406-Estimació de les principals magnituds de la indústria en àmbits subregionals
1407-Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana
1408-Índexs de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana
1409-Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana
1411-Estimació del consum d'energia elèctrica

Construcció i habitatge
1501-Sistema d'informació de l'Observatori Valencià de Vivenda
1502-Enquesta sobre l'estructura de la indústria de la construcció. Resultats per a la
Comunitat Valenciana
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1503-Llicències de construcció, rehabilitació i ocupació de vivendes de la ciutat de
València
1504-Cens d'immobles de la ciutat de València

Serveis (estadístiques generals)
1601-Estadística estructural d'empreses: sector serveis. Resultats per a la Comunitat
Valenciana
1602-Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana

Activitat comercial
1702-Estadística estructural d'empreses: sector comerç. Resultats per a la Comunitat
Valenciana
1703-Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana
1704-Indicadors de comerç exterior

Transports i comunicacions
1801-Estadística d'aforaments de la xarxa de carreteres de la Generalitat
1802-Estadística d'accidentalitat de la xarxa viària de la Generalitat
1804-Cens de vehicles de la ciutat de València

Hostaleria i turisme
1901-Oferta turística municipal i comarcal
1902-El turisme a la Comunitat Valenciana
1903-EGATUR. Resultats per a la Comunitat Valenciana
1904-ETR-FAMILITUR. Resultats per a la Comunitat Valenciana
1905-FRONTUR. Resultats per a la Comunitat Valenciana
1906-Indicadors d'ocupació del sector turístic

Finances
2001-Butlletí de les entitats de depòsit de la Comunitat Valenciana

Empreses
2101-Explotació del directori estadístic d'empreses de la Comunitat Valenciana
2102-Indicadors de confiança empresarial. Resultats per a la Comunitat Valenciana
2103-Cens d'activitats econòmiques de la ciutat de València
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2104-Estadística de constitucions i extincions de societats: Registre Mercantil

Comptes econòmics
2201-Comptes econòmics de la despesa sanitària pública
2202-Comptes econòmics de l'agricultura de la Comunitat Valenciana
2203-Comptabilitat i marc input-output

Estadístiques no desglossables per sector o tema
9901-Conjuntura econòmica valenciana
9902-Indicadors de l'agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de la Comunitat
Valenciana
9903-Dones i homes en la Comunitat Valenciana
9904-Dades bàsiques de la Comunitat Valenciana
9905-Banc de dades territorial
9906-Anuari estadístic de la ciutat de València
9907-Dades estadístiques de la ciutat de València
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3.- Índex d'operacions estadístiques per organisme responsable

Presidència de la Generalitat
1201-Resultats electorals
1202-Estudis d'opinió
1901-Oferta turística municipal i comarcal
1902-El turisme a la Comunitat Valenciana
1903-EGATUR. Resultats per a la Comunitat Valenciana
1904-ETR-FAMILITUR. Resultats per a la Comunitat Valenciana
1905-FRONTUR. Resultats per a la Comunitat Valenciana

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
0401-Centres i servicis del sistema de servicis socials de la Comunitat Valenciana
0403-Estadística de pensions no contributives
0404-Estadística de renda valenciana d'inclusió
0405-Estadística d'ajudes i subvencions en matèria d'acció social finançades per la
Generalitat. Resultats de gestió de programes
0406-Estadística de menors del sistema de protecció: guardes, tuteles, acolliment
residencial, acolliment familiar i adopcions
0407-Estadistica de títols de famílies nombroses
0408-Estadística de títols de famílies monoparentals
0409-Estadística de dones ateses en "Centre Dona 24 hores"
0410-Estadística de persones amb reconeixement del grau de discapacitat
0411-Estadística de prestacions del sistema per a l'autonomia i atenció a la
dependència
0501-Estadística de la joventut

Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
1501-Sistema d'informació de l'Observatori Valencià de Vivenda

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
0815-Estadístiques del joc
1102-Estadística de l'observatori de l'administració electrònica de la Generalitat
1203-Sistema d'indicadors per al seguiment i l'avaluació dels programes operatius de
la Comunitat Valenciana
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1204-Pressupostos de la Generalitat
1205-Execució pressupostària de la Generalitat
1206-Estadístiques tributàries
1207-Compte general de la Generalitat
1208-Explotació estadística del Registre oficial de contractes
2001-Butlletí de les entitats de depòsit de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
0602-Balanç anual de gestió del telèfon d'emergències "112 Comunitat Valenciana"
0603-Explotació estadística de les sol·licituds d'assistència jurídica gratuïta
1209-Explotació estadística del Registre d'associacions
1210-Explotació estadística del Registre de fundacions
1211-Explotació estadística del Registre d'unions de fet

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
0801-Situació de l'ús del valencià i d'altres llengües en els diferents àmbits de la
societat
0802-Situació de l'ús del valencià i altres llengües entre el personal de l'administració
pública
0803-Estadística del sistema bibliotecari valencià
0804-Estadística de museus i col·leccions museogràfiques
0805-Estadística de la xarxa de biblioteques públiques de la Comunitat Valenciana
0806-Estadística del depòsit legal de la Comunitat Valenciana
0807-Estadística d'arxius de la Generalitat
0808-Explotació estadística del Registre territorial de la propietat intel·lectual de la
Comunitat Valenciana
0810-Estadística de finançament i gasto públic en cultura
0811-Explotació estadística del Registre d'entitats esportives de la Comunitat
Valenciana
0812-Estadística d'esportistes d'elit
0813-Estadística de les llicències federatives i dels clubs esportius de les federacions
esportives valencianes
0901-Estadística de beques i ajudes a l'estudi en ensenyances no universitàries
finançades per la Generalitat
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0902-Estadística d'ensenyances no universitàries (centres, matrícula, graduats i
personal)
0903-Estadística de gasto públic en educació
0907-Estadística de l'alumnat de formació professional
0908-Estadística de l'alumnat d'ensenyaments professionals de música, dansa, arts
plàstiques i disseny i ensenyaments esportius de règim especial
0909-Estadística de mobilitat del professorat d'ensenyances no universitàries en
centres públics
1101-Estadística sobre la societat de la informació i la comunicació en els centres
educatius no universitaris

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
0701-Enquesta de salut de la Comunitat Valenciana
0702-Explotació estadística del Sistema d'informació poblacional (SIP)
0703-Indicadors de consum de substàncies psicoactives del Sistema d'informació en
addiccions: admissions a tractament
0704-Indicadors de consum de substàncies psicoactives del Sistema d'informació en
addiccions: urgències hospitalàries
0705-Indicadors de consum de substàncies psicoactives del Sistema d'informació en
addiccions: mortalitat per reacció aguda
0706-Enquesta sobre ús de drogues en ensenyaments secundaris en la Comunitat
Valenciana
0707-Enquesta sobre alcohol i altres drogues en la Comunitat Valenciana
0708-Explotació estadística del conjunt mínim bàsic de dades - hospitalització CMBDH: demanda hospitalària i morbiditat atesa
0709-Explotació estadística del Sistema d'informació d'atenció primària (SIAP)
0710-Explotació estadística del Sistema d'informació d'atenció especialitzada (SIAE)
0711-Estadística de donacions, extraccions i trasplantaments d'òrgans
0712-Estadística del consum farmacèutic a través de receptes mèdiques del Sistema
valencià de salut
0713-Estadística del consum de medicaments gestionats pels serveis de farmàcia dels
hospitals de la xarxa pública del Sistema valencià de salut
0714-Resultats del programa de prevenció del càncer de mama
0715-Resultats del programa de prevenció del càncer colorectal
0716-Resultats dels programes de cribratge neonatal
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0717-Estadística de vacunacions sistemàtiques
0720-Estadística de vigilància sanitària de la violència de gènere
0721-Estadística d'accidents per exposició a agents biològics en personal sanitari
0722-Resultats del control sanitari de productes químics perillosos
0723-Estadística de vigilància sanitària de malalties professionals
0724-Estadística de vigilància sanitària de l'aigua de consum humà
0725-Resultats del programa de prevenció i control de la legionel·losi
0726-Resultats del programa de vigilància higiènic-sanitària de piscines d'ús públic
0727-Estadística de defuncions segons causa de mort de la Comunitat Valenciana
0728-Explotació estadística del Sistema d'informació de salut pública
0729-Explotació estadística del Sistema d'informació microbiològica
0730-Estadística d'interrupcions voluntàries de l'embaràs
0731-Estadística de malalties de declaració obligatòria
0732-Estadística d'encefalopaties espongiformes transmissibles humanes
0733-Explotació estadística del Registre de malalts renals
0734-Explotació estadística del Sistema d'informació sobre càncer de la Comunitat
Valenciana
0735-Explotació estadística del Sistema d'informació de malalties rares
0739-Explotació estadística del Registre autonòmic de centres, serveis i establiments
sanitaris
0740-Estadística de personal adscrit a les institucions sanitàries
2201-Comptes econòmics de la despesa sanitària pública

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
0301-Estadística de cooperatives constituïdes
0303-Estadística de societats laborals registrades
0304-Estadística de regulació d'ocupació
0305-Estadística d'empreses de treball temporal
0306-Estadística de mediació, arbitratge i conciliació
0307-Estadística de vagues i tancaments patronals
0308-Estadística de convenis col·lectius de treball
0309-Estadística d'eleccions a òrgans de representació de persones treballadores
0310-Estadística del moviment laboral registrat
0311-Estadística de suport a la creació d'ocupació. Resultats de la gestió de
programes
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0312-Estadística d'accidents de treball
0313-Estadística de malalties professionals
0914-Estadística de formació professional per a l'ocupació. Resultats de la gestió de
programes
1401-Estadística d'àrees industrials a la Comunitat Valenciana
1402-Balanç energètic
1403-Informe estadístic d'energies renovables a la Comunitat Valenciana
9901-Conjuntura econòmica valenciana

Institut Valencià d'Estadística
0201-Estadística del padró continu. Resultats per a la Comunitat Valenciana
0202-Estadística de variacions residencials. Resultats per a la Comunitat Valenciana
0204-Estimacions demogràfiques
0205-Indicadors demogràfics subprovincials
0206-Censos de població i habitatges. Resultats per a la Comunitat Valenciana
0207-Indicadors demogràfics de despoblament de la Comunitat Valenciana
0208-Moviment natural de la població. Resultats per a la Comunitat Valenciana
0314-Enquesta de població activa (EPA). Resultats per a la Comunitat Valenciana
0315-Fluxos de la població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana
0316-Estadística de comptes de cotització i afiliacions a la Seguretat Social
0317-Enquesta trimestral de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana
0318-Índex de cost laboral
0319-Enquesta quadriennal d'estructura salarial. Resultats per a la Comunitat
Valenciana
0402-Estadística de pensions contributives del sistema de la Seguretat Social
0502-Enquesta de condicions de vida (ECV). Resultats per a la Comunitat Valenciana
0503-Indicadors socials de qualitat de vida de la Comunitat Valenciana
0504-Indicadors socials estimats subregionals
1001-Estadística sobre activitats en I+D. Resultats per a la Comunitat Valenciana
1002-Enquesta sobre innovació en les empreses. Resultats per a la Comunitat
Valenciana
1003-Indicadors d'alta tecnologia
1404-Estadística estructural d'empreses: sector industrial. Resultats per a la Comunitat
Valenciana
1405-Enquesta industrial anual de productes. Resultats per a la Comunitat Valenciana
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1406-Estimació de les principals magnituds de la indústria en àmbits subregionals
1407-Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana
1408-Índexs de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana
1409-Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana
1411-Estimació del consum d'energia elèctrica
1502-Enquesta sobre l'estructura de la indústria de la construcció. Resultats per a la
Comunitat Valenciana
1601-Estadística estructural d'empreses: sector serveis. Resultats per a la Comunitat
Valenciana
1602-Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana
1702-Estadística estructural d'empreses: sector comerç. Resultats per a la Comunitat
Valenciana
1703-Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana
1704-Indicadors de comerç exterior
1906-Indicadors d'ocupació del sector turístic
2101-Explotació del directori estadístic d'empreses de la Comunitat Valenciana
2102-Indicadors de confiança empresarial. Resultats per a la Comunitat Valenciana
2203-Comptabilitat i marc input-output
9902-Indicadors de l'agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de la Comunitat
Valenciana
9903-Dones i homes en la Comunitat Valenciana
9904-Dades bàsiques de la Comunitat Valenciana
9905-Banc de dades territorial

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica
0101-Estadística anual de projectes i actuacions forestals
0102-Estadística sobre gestió forestal sostenible
0103-Sistema valencià de seguiment forestal
0104-Estadística de Xarxa Natura 2000
0105-Estadística d'espais naturals protegits
0107-Estadística de qualitat de l'aire
0108-Estadística d'incendis forestals
0109-Qualitat de les zones de bany
0110-Estadística de sanejament i depuració d'aigües residuals
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1301-Enquesta anual de superfícies i rendiments de cultius
1302-Avanços mensuals de superfícies i produccions agrícoles
1303-Estadística sobre superfícies i produccions anuals de cultiu
1304-Previsió collita de cítrics
1305-Estadística sobre efectius de bestiar
1306-Enquesta mensual i anual de sacrifici de bestiar en escorxadors
1307-Avaluació anual del moviment comercial pecuari
1308-Estadística anual d'arreplega de llet i productes lactis elaborats
1309-Estadística d'altres produccions ramaderes
1310-Enquestes mensuals i anual de sales d'incubació
1311-Estadística de producció ecològica
1312-Estadística mensual d'inscripcions de maquinària agrícola
1313-Preus conjunturals de productes agrícoles
1314-Preus conjunturals de productes ramaders
1315-Estadístiques mensuals i anuals de preus i salaris agraris
1316-Preus mitjans anuals de les terres d'ús agrari
1317-Cànons anuals d'arrendaments rústics
1318-Informe del sector agrari
1319-Explotació estadística del cens de flota operativa pesquera per a la Comunitat
Valenciana
1320-Desembarcament i primera venda de pesca marítima i continental
1321-Estadística anual de pesca fluvial
1322-Producció i valor de l'aqüicultura
1323-Estadística anual d'altres aprofitaments forestals
1324-Estadística anual de caça
1325-Estadístiques de producció i comercialització de material forestal de reproducció
1326-Estadística anual de tales de fusta
2202-Comptes econòmics de l'agricultura de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
0111-Projecte Corine Land Cover Comunitat Valenciana
0112-Sistema d'informació d'ocupació del sòl a Espanya (SIOSE). Comunitat
Valenciana
0113-Estadística de planejament urbanístic de la Comunitat Valenciana
0814-Estadística d'activitats nàutiques
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1801-Estadística d'aforaments de la xarxa de carreteres de la Generalitat
1802-Estadística d'accidentalitat de la xarxa viària de la Generalitat

Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
0910-Estadística de beques i ajudes a l'estudi en ensenyances universitàries
finançades per la Generalitat
0911-Estadística d'ensenyances universitàries (centres, matrícula, graduats i personal)
0912-Estadística de proves d'accés a la universitat
0913-Estadística de finançament i gasto de les universitats públiques de la Comunitat
Valenciana

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
1213-Estadística d'atenció a la ciutadania

Ajuntament de València
0209-Canvis de direcció intraurbans de la ciutat de València
0210-Migracions registrades en la ciutat de València
0211-Característiques de la població de València. Padró municipal de València a 1 de
gener de cada any
0505-Indicadors socials de la ciutat de València
0506-Rendes en IRPF en la ciutat de València
0741-Estadística de mortalitat segons causa per als districtes municipals de la ciutat
de València
0915-Equipament escolar de la ciutat de València
1103-Enquesta de tecnologies de la informació i comunicació en les llars, en la ciutat
de València
1503-Llicències de construcció, rehabilitació i ocupació de vivendes de la ciutat de
València
1504-Cens d'immobles de la ciutat de València
1804-Cens de vehicles de la ciutat de València
2103-Cens d'activitats econòmiques de la ciutat de València
2104-Estadística de constitucions i extincions de societats: Registre Mercantil
9906-Anuari estadístic de la ciutat de València
9907-Dades estadístiques de la ciutat de València
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4.- Descripció de les operacions estadístiques segons àrea temàtica
Territori i medi ambient
0101-Estadística anual de projectes i actuacions forestals
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Secretaria Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental.
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
Objectius
Coneixement de les repoblacions forestals segons categoria i tipus, per espècies i
tipus de propietat per a l'ordenació sectorial
Principals variables
Superfícies repoblades per espècies i pertinences
Col·lectiu
Actuacions forestals en les muntanyes de la Comunitat Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu.
Tractament de les dades.
Remissió de resultats al Ministeri.
Difusió de resultats corresponents a 2020 pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Medi Natural i Avaluació Ambiental
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0102-Estadística sobre gestió forestal sostenible
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Secretaria Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental.
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
Objectius
Coneixement de l'estat de planificació i ordenació forestal de la Comunitat Valenciana
Principals variables
Superfície forestal amb instrument d'ordenació, nombre de muntanyes amb instrument
d'ordenació, tipus de titularitat de la muntanya
Col·lectiu
Muntanyes subjectes a instruments d'ordenació de la Comunitat Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu.
Tractament de les dades.
Remissió de resultats al Ministeri.
Actualització i difusió contínua PORF i instruments tècnics de gestió forestal.
Difusió de resultats corresponents a 2020 pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Medi Natural i Avaluació Ambiental
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0103-Sistema valencià de seguiment forestal
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Secretaria Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental.
Objectius
Proporcionar informació estadística homogènia i adequada sobre l'estat i evolució de
les muntanyes de la Comunitat Valenciana, arbrades i no arbrades
Principals variables
Territori forestal, servicis ambientals, gestió forestal, canvi climàtic i mercat de
productes forestals
Col·lectiu
No aplicable
Periodicitat de la difusió de dades
Altres periodicitats
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu.
Es refereix a dades d'altres actuacions de gestió forestal no recollides en altres
operacions estadístiques.
Tractament de les dades.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Actualització contínua.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Medi Natural i Avaluació Ambiental
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0104-Estadística de Xarxa Natura 2000
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Secretaria Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental.
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
Objectius
Conéixer les característiques dels espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana
pels seus valors naturals o paisatgístics
Principals variables
Superfície protegida declarada integrant de la Xarxa Natura 2000
Col·lectiu
Llocs designats Xarxa Natura 2000: Zones d'Especial Conservació (ZEC), Llocs
d'Importància Comunitària (LIC) i Zones d'Especial Protecció per a Aus (ZEPA)
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Supramunicipal
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu, inclosos les
dades georeferenciades.
Tractament de les dades.
Actualització de la cartografia temàtica de referència.
Difusió de resultats en la web de la Conselleria i en el visor cartogràfic de la
Generalitat.
Difusió de resultats de l'estadística pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Medi Natural i Avaluació Ambiental
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0105-Estadística d'espais naturals protegits
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Secretaria Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental.
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
Objectius
Conéixer les característiques dels espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana
pels seus valors naturals o paisatgístics
Principals variables
Superfície protegida declarada integrant de les Xarxes d'Espais Naturals Protegits o
per convenis internacionals
Col·lectiu
Espais naturals protegits
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Supramunicipal
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu, inclosos les
dades georeferenciades.
Tractament de les dades.
Actualització de la cartografia temàtica de referència.
Difusió de resultats en la web de la Conselleria i en el visor cartogràfic de la
Generalitat.
Difusió de resultats de l'estadística pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Medi Natural i Avaluació Ambiental
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0107-Estadística de qualitat de l'aire
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Secretaria Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental.
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
Objectius
Avaluar la qualitat de l'aire a la Comunitat Valenciana a través de la Xarxa Valenciana
de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica (RVVCCA) i posar a disposició
del públic la informació actualitzada sobre la qualitat de l'aire a través de mitjans de
difusió apropiats
Principals variables
Nivells de contaminants en l'aire ambient, paràmetres meteorològics, tipus de
contaminants, tipus de tècniques analítiques, tipus d'agregació (horària, octohorària,
diària, anual), tipus de zona (urbana, suburbana, rural), tipus d'estació (industrial, tràfic,
fons)
Col·lectiu
Territori cobert per cada estació que representen a les zones de qualitat de l'aire de la
Comunitat Valenciana (14 zones i 4 aglomeracions)
Periodicitat de la difusió de dades
Altres periodicitats
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Recollida de dades de les estacions de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la
Contaminació Atmosfèrica (RVVCCA).
Tractament de dades.
Remissió al Ministeri de les dades de qualitat de l'aire i informació de les estacions de
vigilància de la contaminació atmosfèrica corresponent a 2021 per al compliment de la
normativa vigent.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Actualització contínua.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Qualitat i Educació Ambiental
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0108-Estadística d'incendis forestals
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Secretaria Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals.
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
Objectius
Conéixer el nombre i les característiques dels incendis produïts a la Comunitat
Valenciana durant l'any
Principals variables
Extensió, característiques, circumstàncies i causes dels incendis forestals. Superfície
afectada, mitjans d'extinció empleats, pèrdues causades pels incendis
Col·lectiu
Incendis forestals iniciats a la Comunitat Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Mensual i anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació i elaboració dels comunicats d'incendis.
Tractament de les dades.
Enviament dels comunicats d'incendis al Centre de Coordinació de la Informació
Nacional sobre Incendis Forestals del Ministeri.
Difusió de resultats provisionals mensuals i anuals en el 'Butlletí Espurna'.
Difusió de resultats provisionals i definitius al portal de gestió d'incendis forestals
'Sistema Integrat de Gestió d´Incendis Forestals (SIGIF)', d'accés lliure, amb cercador
que inclou desagregació per municipis.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Difusió mensual al 'Butlletí Espurna' de la informació relativa als resultats mensuals
provisionals.
Al 'Butlletí Espurna' de desembre de 2021 es difon la informació provisional relativa a
2021. Es publicarà al mes de gener o febrer de 2022.
Difusió de resultats provisionals i definitius al portal de gestió d'incendis forestals
'Sistema Integrat de Gestió d´Incendis Forestals (SIGIF)', d'accés lliure, amb cercador
que inclou desagregació per municipis.
Unitat administrativa responsable
Servei de Prevenció d'Incendis Forestals
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0109-Qualitat de les zones de bany
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Secretaria Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Direcció General de l'Aigua.
Objectius
Obtindre informació sobre la qualitat de les aigües de bany a partir dels resultats del
Programa de Vigilància i Control de les Zones de Bany
Principals variables
Nombre de zones de bany per classes i qualificacions de les mateixes segons
paràmetres microbiològics (Escherichia coli i Estreptococs intestinals) i aspectes
d'inspecció visual (transparència de l'aigua i si existeix contaminació o presència de
meduses, de residus alquitranats, de cristall, de plàstic, de cautxú, de fusta, matèries
flotants, substàncies tensioactives, restes orgànics, i qualsevol altre residu o
organisme)
Col·lectiu
Punts de presa de mostres representatius de les zones de bany
Periodicitat de la difusió de dades
Altres periodicitats
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Definició del cens (zones de bany i punts de mostreig en les mateixes).
Recollida de dades setmanals de l'1 de juny al 15 de setembre.
Tractament de les dades.
Difusió de resultats setmanals (Programa d'Informació Setmanal sobre la Qualitat de
les Zones de Bany) durant els mesos d'estiu (1 de juny a 15 de setembre) i anual
corresponent a 2022 (Qualificació Anual).
Calendari de difusió de resultats en 2022
En els mesos d'estiu (1 de juny al 15 de setembre) es difon setmanalment la
informació relativa al Programa d'Informació Setmanal sobre la Qualitat de les Zones
de Bany.
En el mes de desembre es difon la informació relativa a 2022.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Planificació i Infraestructures Hidràuliques
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0110-Estadística de sanejament i depuració d'aigües residuals
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat
Valenciana.
Objectius
Conéixer les instal·lacions de depuració i la seua activitat, execució d'obres de
sanejament i depuració, així com de la recaptació del cànon de sanejament
Principals variables
Depuradores instal·lades, volum d'aigua tractada (depurada), població servida,
paràmetres de qualitat de l'aigua, quantitat de llots generats, cànon de sanejament
meritat i inversió en obra executada
Col·lectiu
Depuradores
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu.
Tractament de les dades.
Difusió de resultats en la "Memòria de Gestió" de l'Entitat Pública de Sanejament
d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de juny es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Departament de Control de Qualitat
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0111-Projecte Corine Land Cover Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Institut Cartogràfic
Valencià.
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana
Objectius
Actualització de la base de dades de cobertura del sòl de la Comunitat Valenciana en
escala 1:100.000, dins del projecte europeu "Image and CORINE Land COVER", del
programa CORINE de la UE
Principals variables
Cobertura del sòl
Col·lectiu
Imatges de satèl·lit
Periodicitat de la difusió de dades
Altres periodicitats
Desagregació territorial dels resultats
Inframunicipal
Treballs a executar en 2022
Manteniment de la cobertura CORINE Land COVER en la Infraestructura Valenciana de
Dades Espacials (IDEV).
Calendari de difusió de resultats en 2022
Difusió de resultats en la Infraestructura Valenciana de Dades Espacials (IDEV) de la
cobertura CORINE Land COVER 2012-2018.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Geomàtica
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0112-Sistema d'informació d'ocupació del sòl a Espanya (SIOSE). Comunitat
Valenciana
Organismes que intervenen
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Institut Cartogràfic
Valencià.
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana
Objectius
Actualització del Sistema d'Informació d'Ocupació del Sòl a Espanya (SIOSE) a escala
1:25.000 amb les dades de la Comunitat Valenciana
Principals variables
Cobertura del sòl
Col·lectiu
Imatges de satèl·lit i ortofotos de 25-50 cm. de resolució
Periodicitat de la difusió de dades
Altres periodicitats
Desagregació territorial dels resultats
Inframunicipal
Treballs a executar en 2022
Participació en el grup de treball d'experts per a la definició del nou SIOSE d'alta
resolució.
Manteniment de la cobertura SIOSE en la Infraestructura de Dades Espacials
Valenciana (IDEV) i en el Visor Cartogràfic de la Generalitat.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Difusió dels resultats de les actualitzacions en la Infraestructura de Dades Espacials
Valenciana (www.idev.gva.es) i en el Visor Cartogràfic de la Generalitat
(www.visor.gva.es).
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Geomàtica
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0113-Estadística de planejament urbanístic de la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Secretaria Autonòmica
de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge. Direcció General d'Urbanisme.
Objectius
Difusió de l'explotació estadística del contingut bàsic del Registre autonòmic
d'instruments de planejament urbanístic
Principals variables
Figura de planejament, tipus i usos del sòl, catàleg, dotacions i equipaments
Col·lectiu
Instruments de planificació urbanística i territorial de la Comunitat Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Municipal
Treballs a executar en 2022
Verificació de les dades remeses mitjançant la plataforma de tramitació Tàctica-RAIP
pels ajuntaments i per les Comissions Territorials d'Urbanisme sobre els documents de
planejament finalment aprovats, valoració i elaboració de l'estadística i publicació dels
resultats en la pàgina web d'urbanisme.
Calendari de difusió de resultats en 2022
La difusió serà anual, a any vençut, durant el primer trimestre de l'any següent.
En març de 2022 com a màxim estarà publicada l'estadística corresponent als
documents de planejament aprovats durant 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Urbanisme. Servei d'Informació i Anàlisi Urbanístic.
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Demografia i població
0201-Estadística del padró continu. Resultats per a la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Institut Nacional d'Estadística
Objectius
Explotació i difusió de les característiques de la població a 1 de gener de cada any, a
partir del fitxer del Padró Continu que gestiona l'INE
Principals variables
Població per sexe, edat, lloc de naixement, nacionalitat
Col·lectiu
Persones empadronades en municipis de la Comunitat Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Inframunicipal
Treballs a executar en 2022
Explotació estadística de les microdades corresponents a la Comunitat Valenciana de
l'operació Estadística del padró continu de l'Institut Nacional d'Estadística, cedides a
finalitats estadístiques mitjançant conveni de col·laboració per a l'explotació ampliada
de resultats d'àmbit sectorial i/o territorial.
Tractament i anàlisi de les dades del padró continu corresponents a 2021.
Obtenció de resultats de l'explotació estadística del padró continu.
Difusió de resultats de l'explotació estadística del padró continu (PC).
Càlcul de l'estimació de població empadronada per codis postals corresponent a 2021.
Difusió de resultats de l'estimació de població empadronada per codis postals (CP).
Depuració i homogeneïtzació dels noms i els cognoms de la població de la Comunitat
Valenciana corresponents a 2021.
Explotació de resultats de determinades característiques de la població relacionades
amb els seus noms i cognoms corresponents a 2021.
Difusió de resultats de l'estadística dels noms i els cognoms de la població de la
Comunitat Valenciana (NA).
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de novembre es difon la informació relativa a 2021 de l'estadística dels
noms i els cognoms de la població de la Comunitat Valenciana (NA).
En el mes de març es difon la informació relativa a 2021 de l'explotació estadística del
padró continu (PC).
En el mes d'abril es difon la informació relativa a 2021 de l'estimació de població
empadronada per codis postals (CP).
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
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i Socials.
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0202-Estadística de variacions residencials. Resultats per a la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Institut Nacional d'Estadística
Objectius
Estudi de les variacions residencials amb origen o destinació en algun dels municipis
de la Comunitat Valenciana
Principals variables
Migracions segons sexe, lloc i data de naixement, nacionalitat, lloc de procedència i
destinació, data d'inscripció (data d'alta)
Col·lectiu
Persones que han canviat de municipi de residència
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Municipal
Treballs a executar en 2022
Explotació estadística de les microdades corresponents a la Comunitat Valenciana de
l'operació Estadística de variacions residencials de l'Institut Nacional d'Estadística,
cedides a finalitats estadístiques mitjançant conveni de col·laboració per a l'explotació
ampliada de resultats d'àmbit sectorial i/o territorial.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2021.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de setembre es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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0204-Estimacions demogràfiques
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Objectius
Proporcionar xifres de població resident i llars en àmbits subprovincials (comarques i
municipis) el més aproximades que siga possible a la realitat
Principals variables
Població per sexe, edat i nacionalitat, fluxos demogràfics, llars
Col·lectiu
No aplicable
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Municipal
Treballs a executar en 2022
Càlcul de les estimacions de població corresponents a 1 de juliol de 2020 i a 1 de
gener de 2021 a partir de fonts estadístiques existents.
Difusió de les estimacions de població (EP).
Càlcul de les estimacions d'immigrants i emigrants a nivell subprovincial
corresponents a 2020 a partir de fonts estadístiques existents.
Difusió de les estimacions d'immigrants i emigrants (EM).
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'abril es difon la informació relativa de les estimacions de població (EP) a
2021 i en el mes d'octubre les estimacions d'immigrants i emigrants (EM) de 2020.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.

52

0205-Indicadors demogràfics subprovincials
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Objectius
Informació sobre les principals característiques de la situació demogràfica en àmbits
subprovincials de la Comunitat Valenciana
Principals variables
Població, mortalitat, fecunditat, migració
Col·lectiu
No aplicable
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Supramunicipal
Treballs a executar en 2022
Càlcul dels indicadors de mortalitat, fecunditat i migracions a partir de fonts
estadístiques existents amb referència temporal 2020.
Difusió dels indicadors.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de maig es difon la informació corresponent a mortalitat i fecunditat relativa
a 2020 i en el mes d'octubre la informació corresponent a migracions relativa a 2020.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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0206-Censos de població i habitatges. Resultats per a la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Institut Nacional d'Estadística
Objectius
Recompte de la població i els habitatges i coneixement de les seues característiques
Principals variables
Per a persones: edat, sexe, nacionalitat, estat civil, relacions de parentiu, lloc de
naixement, variables migratòries, estudis en curs, nivell educatiu, situació laboral,
mobilitat. Per a habitatges: tipus d'habitatge, superfície, equipament i característiques
Col·lectiu
Persones físiques i habitatges
Periodicitat de la difusió de dades
Decennal
Desagregació territorial dels resultats
Inframunicipal
Treballs a executar en 2022
Col·laboració en els treballs corresponents als Censos de 2021 d'acord amb els
compromisos que s'adquirisquen amb l'Institut Nacional d'Estadística.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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0207-Indicadors demogràfics de despoblament de la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Objectius
Elaboració i difusió d'indicadors demogràfics que permeten determinar els municipis
en risc de despoblament, en el marc del Decret 182/2018, de 10 d'octubre, del Consell,
pel qual es regula la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita
contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana
Principals variables
Densitat de població, creixement demogràfic, taxa de creixement vegetatiu, índex
d'envelliment, índex de dependència, taxa migratòria
Col·lectiu
No aplicable
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Municipal
Treballs a executar en 2022
Càlcul dels indicadors corresponents a 2021.
Difusió dels indicadors.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'abril es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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0208-Moviment natural de la població. Resultats per a la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Institut Nacional d'Estadística
Objectius
Obtenció d'informació sobre el nombre de parts, naixements, morts fetals tardanes,
matrimonis i defuncions ocorreguts i les principals característiques d'aquests
fenòmens demogràfics en la Comunitat Valenciana, tenint en compte desagregacions
d'àmbit inferior a la província
Principals variables
Matrimonis segons 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, estudis) i del naixement (característiques del part i vitalitat). Defuncions segons
edat, residència i lloc de defunció
Col·lectiu
Parts, naixements, morts fetals tardanes, matrimonis, defuncions
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Municipal
Treballs a executar en 2022
Explotació estadística de les microdades corresponents a la Comunitat Valenciana
cedides a finalitats estadístiques per l'Institut Nacional d'Estadística mitjançant
conveni de col·laboració per a l'explotació ampliada de resultats d'àmbit sectorial i/o
territorial.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2021.
Difusió de resultats corresponents a 2020.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de febrer es difon la informació relativa a 2020.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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0209-Canvis de direcció intraurbans de la ciutat de València
Organismes que intervenen
Ajuntament de València.
Objectius
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, lloc de naixement i nacionalitat
Col·lectiu
Població resident en la ciutat de València
Periodicitat de la difusió de dades
Trimestral
Desagregació territorial dels resultats
Inframunicipal
Treballs a executar en 2022
Dades d'origen: fitxer administratiu.
Tractament de les dades.
Càrrega a BD.
Extracció i tabulació.
Difusió de resultats en la publicació "Dades estadístiques de la ciutat de València
(DADES)".
Calendari de difusió de resultats en 2022
En els mesos de març, juny, setembre i desembre es difon la informació relativa als
trimestres 3/2021, 4/2021, 1/2022 i 2/2022 respectivament.
Unitat administrativa responsable
Oficina d'Estadística
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0210-Migracions registrades en la ciutat de València
Organismes que intervenen
Ajuntament de València.
Objectius
Conéixer el nombre i les característiques de les persones emigrants i immigrants de la
ciutat de València
Principals variables
Població migrant per sexe, edat, nivell d'instrucció, nacionalitat, lloc de naixement,
procedència i destinació
Col·lectiu
Població resident o que ha residit en la ciutat de València
Periodicitat de la difusió de dades
Trimestral i anual
Desagregació territorial dels resultats
Inframunicipal
Treballs a executar en 2022
Dades d'origen: fitxer administratiu, altes i baixes en Padró Municipal.
Tractament estadístic.
Càrrega a BD.
Extracció i tabulació.
Publicació de resultats en la publicació "Dades estadístiques de la ciutat de València
(DADES)" i en l'"Anuari estadístic de la ciutat de València".
Calendari de difusió de resultats en 2022
En els mesos de març, juny, setembre i desembre es difon la informació relativa als
trimestres 2/2021, 3/2021, 4/2021 i 1/2022.
En el mes de novembre es difon la informació relativa a 2022.
Unitat administrativa responsable
Oficina d'Estadística
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0211-Característiques de la població de València. Padró municipal de València a 1 de
gener de cada any
Organismes que intervenen
Ajuntament de València.
Objectius
Conéixer les característiques demogràfiques bàsiques de la població de la ciutat de
València i la seua distribució geogràfica
Principals variables
Edat, sexe, nacionalitat, lloc de naixement, nivell d'estudis i lloc de residència. Fulls
familiars i col·lectius, estructura i composició dels fulls
Col·lectiu
Població resident a la ciutat de València
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Inframunicipal
Treballs a executar en 2022
Dades d'origen: fitxer administratiu.
Tractament estadístic.
Càrrega a BD.
Extracció i tabulació.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de juny es difon la informació a data 1 de gener de 2022.
Unitat administrativa responsable
Oficina d'Estadística
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Treball
0301-Estadística de cooperatives constituïdes
Organismes que intervenen
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Secretaria
Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum. Direcció
General d'Emprenedoria i Cooperativisme.
Ministeri de Treball i Economia Social
Objectius
Obtindre informació relativa a cooperatives constituïdes i les seues característiques
Principals variables
Nombre de cooperatives constituïdes, nombre de persones sòcies inicials per sexe,
classe de cooperativa
Col·lectiu
Cooperatives constituïdes
Periodicitat de la difusió de dades
Trimestral
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació de dades d'origen administratiu.
Tractament de dades.
Enviament mensual al Ministeri de la relació de les noves cooperatives constituïdes en
l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Difusió de resultats pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Economia Social i Emprenedoria. Servei de Foment del
Cooperativisme i Economia Social.
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0303-Estadística de societats laborals registrades
Organismes que intervenen
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Secretaria
Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum. Direcció
General d'Emprenedoria i Cooperativisme.
Ministeri de Treball i Economia Social
Objectius
Obtenció i difusió d'informació relativa a societats laborals constituïdes i persones
sòcies que la componen
Principals variables
Nombre de societats laborals registrades, nombre de persones sòcies, segons sexe,
tipus i activitat
Col·lectiu
Societats laborals registrades
Periodicitat de la difusió de dades
Trimestral
Desagregació territorial dels resultats
Municipal
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística de dades d'origen administratiu.
Tractament de les dades.
Enviament periòdic al Ministeri de la relació de les noves societats laborals registrades
en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Difusió de resultats pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Economia Social i Emprenedoria
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0304-Estadística de regulació d'ocupació
Organismes que intervenen
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Secretaria
Autonòmica d'Ocupació. Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral.
Ministeri de Treball i Economia Social
Objectius
Obtenció i difusió de dades relatives a mesures de regulació d'ocupació
Principals variables
Procediments, empreses i persones treballadores afectades, dies de suspensió, hores
de reducció. Causes al·legades, activitat econòmica, grandària de l'empresa, sexe,
finalitat del procediment
Col·lectiu
Empreses sotmeses a regulació d'ocupació
Periodicitat de la difusió de dades
Mensual i anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida de dades estadístiques d'origen administratiu.
Tractament de dades.
Enviament d'una fitxa estadística dels expedients de regulació temporal d'ocupació:
sol·licituds, resolts/comunicats, sectors d'activitat, grandària d'empresa, CNAE,
modalitats, persones treballadores afectades en cadascuna de les tres províncies de la
Comunitat Valenciana.
L'enviament es fa diària i setmanalment.
Difusió de resultats pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Relacions Laborals. Servei de Relacions Laborals i Gestió de
Programes.
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0305-Estadística d'empreses de treball temporal
Organismes que intervenen
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Secretaria
Autonòmica d'Ocupació. Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral.
Ministeri de Treball i Economia Social
Objectius
Obtenció i difusió de dades que permeten avaluar i analitzar globalment l'activitat
exercida per les empreses de treball temporal, així com les característiques d'estes i de
les empreses usuàries
Principals variables
Empreses de treball temporal, contractes de posada a disposició, cessions de
persones treballadores. Àmbit territorial d'autorització de les ETT, activitat econòmica i
supòsit d'utilització del contracte de posada a disposició
Col·lectiu
Empreses de treball temporal
Periodicitat de la difusió de dades
Mensual i anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística de dades d'origen administratiu.
Tractament de dades.
Enregistrament en l'aplicació SIGETT del Ministeri tant les inscripcions registrals
(autorització, obertura i tancament de centres de treball, suspensió o cessament
d'activitat, canvis d'àmbit geogràfic) de les ETT autoritzades en la Comunitat
Valenciana per l'autoritat laboral corresponent, així com dels contractes de posada a
disposició (relacions mensuals de contractes de posada a disposició realitzats per les
ETT i el consegüent manteniment d'empreses i codi CNAE).
Difusió de resultats pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Relacions Laborals. Servei de Relacions Laborals i Gestió de
Programes.
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0306-Estadística de mediació, arbitratge i conciliació
Organismes que intervenen
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Secretaria
Autonòmica d'Ocupació. Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral.
Ministeri de Treball i Economia Social
Objectius
Obtenció i difusió de dades relatives a mediacions i conciliacions (individuals i
col·lectives)
Principals variables
Conciliacions individuals, conciliacions col·lectives, mediacions, empreses i persones
treballadores afectades i quantitats acordades per conciliacions. Activitat econòmica,
motivació de la reclamació, forma de resolució
Col·lectiu
Assumptes acabats en les unitats de mediació, arbitratge i conciliació
Periodicitat de la difusió de dades
Mensual i anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística de dades d'origen administratiu respecte a
conciliacions individuals, conciliacions col·lectives, mediacions, empreses i persones
treballadores afectades i quantitats acordades per conciliacions. Activitat econòmica,
motivació de la reclamació, forma de resolució.
Tractament de dades.
Enviament de les dades al Ministeri.
Difusió de resultats pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Relacions Laborals. Servei de Relacions Laborals i Gestió de
Programes.
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0307-Estadística de vagues i tancaments patronals
Organismes que intervenen
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Secretaria
Autonòmica d'Ocupació. Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral.
Ministeri de Treball i Economia Social
Objectius
Obtenció i difusió de dades sobre vagues i tancaments patronals aplicant les
definicions establides per l'Organització Internacional del Treball i repercussió
territorial dels conflictes
Principals variables
Vagues, tancaments patronals, centres de treball i persones treballadores convocades
i implicades, participants i jornades no treballades, dies de duració. Activitat
econòmica, sector institucional, classe de conveni col·lectiu, motivació, organització
convocant, nivell d'incidència
Col·lectiu
Vagues o tancaments patronals
Periodicitat de la difusió de dades
Mensual i anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida de dades estadístiques d'origen administratiu.
Tractament de dades.
Remissió mensual al Ministeri dins dels quaranta dies següents al període de
referència, de la informació de base mitjançant fitxers electrònics amb dades
individualitzades per a cada vaga.
Difusió de resultats pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Relacions Laborals. Servei de Relacions Laborals i Gestió de
Programes.
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0308-Estadística de convenis col·lectius de treball
Organismes que intervenen
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Secretaria
Autonòmica d'Ocupació. Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral.
Ministeri de Treball i Economia Social
Objectius
Obtenció i difusió dels resultats més rellevants dels convenis col·lectius, així com
informació sobre el procés de negociació col·lectiva
Principals variables
Convenis (firmats i amb efectes econòmics), persones treballadores beneficiades,
empreses afectades, variació salarial pactada i revisada, clàusules de garantia salarial
i jornada laboral mitja pactada. Convenis firmats i les seus persones treballadores amb
informació sobre clàusules qualitatives (hores extraordinàries, complements de
prestacions socials, formació, salarials, jubilació, etc.). Àmbit funcional del conveni,
composició de la taula negociadora en els convenis firmats i activitat econòmica.
Inaplicacions de convenis i persones treballadores afectades, procediment
d'inaplicació, condicions de treball inaplicades, àmbit funcional del conveni inaplicat,
grandària de l'empresa que realitza la inaplicació i sector d'activitat econòmica
Col·lectiu
Convenis i acords col·lectius de treball
Periodicitat de la difusió de dades
Mensual i anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Finalització dels treballs per al desenvolupament de la ferramenta de consulta BIREGCON per part del servei informàtic amb les indicacions dels tècnics del Servei de
Relacions Laborals i Gestió de Programes.
Elaboració d'informes estadístics sobre la negociació col·lectiva a la Comunitat
Valenciana.
Difusió de resultats pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Relacions Laborals. Servei de Relacions Laborals i Gestió de
Programes.
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0309-Estadística d'eleccions a òrgans de representació de persones treballadores
Organismes que intervenen
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Secretaria
Autonòmica d'Ocupació. Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral.
Objectius
Obtindre i difondre dades relatives a eleccions a òrgans de representació de persones
treballadores
Principals variables
Mandats electorals vàlids, no prorrogats i vigents, obtinguts per les organitzacions
sindicals en l'àmbit territorial segons es dedueix de les actes depositades i gravades
Col·lectiu
Actes d'eleccions a òrgans de representació del personal en l'empresa i a òrgans de
representació del personal empleat públic
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida de dades estadístiques d'origen administratiu.
Tractament de dades.
Elaboració d'informes estadístics sobre mandats electorals vàlids a la Comunitat
Valenciana.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de gener es difon la informació a 31 de desembre de 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Relacions Laborals. Servei de Relacions Laborals i Gestió de
Programes.
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0310-Estadística del moviment laboral registrat
Organismes que intervenen
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. LABORA
Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Direcció General de Planificació i Servicis.
Ministeri de Treball i Economia Social
Objectius
Obtenció i difusió de dades sobre el moviment laboral registrat en els servicis públics
d'ocupació
Principals variables
Demandes d'ocupació (persones parades registrades i no parades), contractes
registrats, ofertes i col·locacions. Edat, sexe, tipus de contracte, tipus de jornada,
duració, activitat econòmica, ocupació i estudis, causes d'exclusió de la desocupació
registrada, antiguitat de la inscripció
Col·lectiu
Demandants d'ocupació, llocs oferits, contractes registrats
Periodicitat de la difusió de dades
Mensual
Desagregació territorial dels resultats
Municipal
Treballs a executar en 2022
Recollida, enregistrament i depuració d'informació estadística en el Sistema
d'Informació dels Serveis Públics d'Ocupació (SISPE), comuna a tota Espanya, que
permet integrar la informació relativa a la intermediació laboral que duen a terme els
Serveis Públics d'Ocupació, estatal i autonòmics.
Tractament de les dades.
Manteniment de la nova aplicació per a la difusió dinàmica de dades de l'MLR.
Difusió mensual de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Difusió mensual de la informació relativa al mes anterior.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estratègia i Modernització
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0311-Estadística de suport a la creació d'ocupació. Resultats de la gestió de
programes
Organismes que intervenen
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. LABORA
Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Direcció General d'Ocupació i Formació.
Ministeri de Treball i Economia Social
Objectius
Obtenció i difusió de dades relacionades amb els programes de suport a la creació
d'ocupació
Principals variables
Persones beneficiàries, import de l'ajuda. Programa, tipus d'ajuda i, en alguns casos,
edat i sexe de les persones beneficiàries i activitat econòmica
Col·lectiu
Ajudes concedides
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida mensual d'informació estadística de dades d'origen administratiu.
Tractament de les dades.
Remissió de les dades i imports econòmics de les accions gestionades l'any 2021,
entre abril i juny, al Ministeri.
Difusió de resultats en la Memòria LABORA-2021.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de desembre es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Ocupació
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0312-Estadística d'accidents de treball
Organismes que intervenen
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Institut
Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT).
Ministeri de Treball i Economia Social
Objectius
Obtenció i difusió de dades sobre accidents de treball declarats
Principals variables
Accidents de treball, activitat econòmica del centre i grandària de l'empresa, gravetat
de l'accident, indicadors
Col·lectiu
Accidents de treball
Periodicitat de la difusió de dades
Mensual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística d'origen administratiu.
Tractament de dades.
Incorporació al Sistema Delt@, creat pel Ministeri per a la notificació telemàtica dels
accidents de treball.
Delt@ transmet via internet els documents oficials de notificació entre els participants
en el procés que han de ser acceptats per les autoritats laborals.
Consulta al Sistema Delt@ i tractament de les dades.
Difusió mensual de resultats en informes interanuals (12 mesos).
Calendari de difusió de resultats en 2022
Difusió mensual de la informació relativa a 2 mesos anteriors.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció Tècnica. Servei de Programes d'Actuació i Estadística.
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0313-Estadística de malalties professionals
Organismes que intervenen
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Institut
Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT).
Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions
Objectius
Obtindre informació sobre malalties professionals declarades, comunicades i tancades
Principals variables
Malalties professionals amb baixa i sense baixa mèdica, grups d'edat i sexe, grups de
malaltia i agent causant, activitat econòmica i ocupació de la persona treballadora
Col·lectiu
Malalties professionals
Periodicitat de la difusió de dades
Mensual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir dels fitxers dels comunicats de malalties
professionals mensuals notificats en la Comunitat Valenciana remesos per la Direcció
General d'Ordenació de la Seguretat Social del Ministeri responsable de l'administració
del CEPROSS (Comunicació de malalties professionals en la Seguretat Social).
Tractament de les dades.
Difusió mensual de resultats en informes interanuals (12 mesos).
Calendari de difusió de resultats en 2022
Difusió mensual de la informació relativa a 2 mesos anteriors.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció Tècnica. Servei de Programes d'Actuació i Estadística.
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0314-Enquesta de població activa (EPA). Resultats per a la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Institut Nacional d'Estadística
Objectius
Obtenció de resultats sobre la població ocupada, parada i inactiva
Principals variables
Relació amb l'activitat econòmica, variables demogràfiques: sexe, edat, nacionalitat,
estat civil, estudis, variables relacionades amb l'activitat: sector d'activitat, ocupació,
situació professional, tipus de contracte, hores treballades
Col·lectiu
Llars familiars principals i persones residents en ells
Periodicitat de la difusió de dades
Trimestral i anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Explotació estadística de les microdades corresponents a la Comunitat Valenciana que
formen part de la mostra nacional de l'operació estadística Enquesta de població
activa que elabora l'Institut Nacional d'Estadística, cedides a finalitats estadístiques
mitjançant conveni de col·laboració per a l'explotació ampliada de resultats d'àmbit
sectorial i/o territorial.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents al 4t trimestre de 2021 i 1r, 2n i 3r
trimestre de 2022.
Revisió dels ajustos de calendari i estacionalitat de les sèries trimestrals d'ocupació i
atur.
Difusió de resultats trimestrals (principals resultats, explotació extensa i sèries
desestacionalitzades).
Obtenció de resultats de mitjanes anuals corresponents a 2021.
Difusió de resultats de mitjanes anuals (MA).
Migració de dades a la plataforma estàndard de difusió de la informació estadística.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En els mesos de gener, abril, juliol i octubre es difon la informació relativa als
trimestres 4/2021, 1/2022, 2/2022 i 3/2022 respectivament.
En el mes de febrer es difon la informació relativa de resultats de mitjanes anuals de
2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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0315-Fluxos de la població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Institut Nacional d'Estadística
Objectius
Realitzar una anàlisi longitudinal dels canvis experimentats per col·lectius específics,
en relació amb el mercat laboral
Principals variables
Canvis en la relació amb l'activitat econòmica, característiques demogràfiques: sexe,
edat, nacionalitat, estat civil, estudis, característiques d'ocupació i tipus d'activitat
Col·lectiu
Persones residents en llars familiars principals
Periodicitat de la difusió de dades
Trimestral
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Explotació estadística de les microdades corresponents a la Comunitat Valenciana que
formen part de la mostra nacional de l'operació estadística Fluxos de població activa
que elabora l'Institut Nacional d'Estadística, cedides a finalitats estadístiques
mitjançant conveni de col·laboració per a l'explotació ampliada de resultats d'àmbit
sectorial i/o territorial.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents al 4t trimestre de 2021 i 1r, 2n i 3r
trimestre de 2022.
Difusió de resultats.
Migració de dades a la plataforma estàndard de difusió de la informació estadística.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En els mesos de gener, abril, juliol i octubre es difon la informació relativa als
trimestres 4/2021, 1/2022, 2/2022 i 3/2022 respectivament.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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0316-Estadística de comptes de cotització i afiliacions a la Seguretat Social
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Tresoreria General de la Seguretat Social
Institut Social de la Marina
Mutualitat General Judicial
Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat
Institut Social de les Forces Armades
Objectius
Obtenció de dades sobre comptes de cotització i afiliacions al sistema de la Seguretat
Social
Principals variables
Comptes de cotització i afiliacions segons sexe, règim de cotització, tipus de
contracte, classificació d'activitat econòmica i altres variables de classificació
Col·lectiu
Comptes de cotització i afiliacions
Periodicitat de la difusió de dades
Trimestral
Desagregació territorial dels resultats
Municipal
Treballs a executar en 2022
Explotació estadística dels registres corresponents a la Comunitat Valenciana del
Fitxer General d'Afiliació, de titularitat de la Tresoreria General de la Seguretat Social,
cedits per aquesta i per l'Institut Social de la Marina a finalitats estadístiques
mitjançant conveni de col·laboració.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents al 4t trimestre de 2021 i 1r, 2n i 3r
trimestre de 2022.
Difusió de resultats: Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social (ETASS) i
Estadística d'empreses inscrites en la Seguretat Social (EEISS).
Estudi d'ampliació de resultats de l'estadística de treballadors afiliats a la Seguretat
Social amb altes i baixes d'afiliacions.
Proposta de difusió.
Estudi d'ampliació de resultats de l'estadística de treballadors afiliats a la Seguretat
Social amb informació de mobilitat laboral dels residents en la Comunitat Valenciana
per a àmbits comarcals i municipals.
Proposta de difusió.
Estudi d'ampliació de resultats de treballadors afiliats a la Seguretat Social amb major
desagregació de l'activitat.
Proposta de difusió.
Anàlisis de la informació referent a afiliacions en règims especials de la Seguretat
Social gestionades per MUFACE, ISFAS i MUGEJU.
Proposta de difusió.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En els mesos de gener, abril, juliol i octubre es difon informació relativa als trimestres
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4/2021, 1/2022, 2/2022 i 3/2022 respectivament, de l'Estadística de treballadors
afiliats a la Seguretat Social (ETASS) i de l'Estadística d'empreses inscrites en la
Seguretat Social (EEISS).
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.

75

0317-Enquesta trimestral de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Institut Nacional d'Estadística
Objectius
Estudiar l'evolució a curt termini del cost laboral i els seus components més
importants, prestant una especial atenció als salaris
Principals variables
Sous i salaris, cotitzacions socials, hores treballades. Sectors d'activitat i grandàries
dels centres
Col·lectiu
Centres de cotització a la Seguretat Social
Periodicitat de la difusió de dades
Trimestral
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Explotació estadística de les microdades corresponents a la Comunitat Valenciana que
formen part de la mostra nacional de l'operació estadística Enquesta trimestral de cost
laboral que elabora l'Institut Nacional d'Estadística, cedides a finalitats estadístiques
mitjançant conveni de col·laboració per a l'explotació ampliada de resultats d'àmbit
sectorial i/o territorial.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents al 4t trimestre de 2021 i 1r, 2n i 3r
trimestre de 2022.
Revisió dels ajustos de calendari i estacionalitat de les principals sèries de l'ETCL (cost
laboral, salarial i altres costos per treballador i mes i els mateixos costos per hora
efectiva de treball).
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En els mesos de març, juny, setembre i desembre es difon la informació relativa als
trimestres 4/2021, 1/2022, 2/2022 i 3/2022 respectivament.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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0318-Índex de cost laboral
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Objectius
Proporcionar una mesura dels costos laborals, comparable amb l'índex del cost laboral
harmonitzat (ICLA) de l'INE, que permeta el seu seguiment i evolució. L'índex de cost
laboral s'elabora a partir de les dades proporcionades per l'Enquesta Trimestral de
Cost Laboral (ETCL)
Principals variables
Cost laboral total, cost salarial, cotitzacions socials obligatòries
Col·lectiu
Centres de cotització a la Seguretat Social
Periodicitat de la difusió de dades
Trimestral
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Obtenció dels índexs a partir de les microdades corresponents a la Comunitat
Valenciana que formen part de la mostra nacional de l'operació estadística Enquesta
trimestral de cost laboral que elabora l'Institut Nacional d'Estadística, cedides a
finalitats estadístiques mitjançant conveni de col·laboració per a l'explotació ampliada
de resultats d'àmbit sectorial i/o territorial.
Tractament i anàlisi dels índexs corresponents a 4t trimestre de 2021 i 1r, 2n i 3r
trimestre de 2022.
Revisió dels ajustos de calendari i estacionalitat de les sèries dels índexs de cost
laboral.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En els mesos de març, juny, setembre i desembre es difon la informació relativa als
trimestres 4/2021, 1/2022, 2/2022 i 3/2022 respectivament.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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0319-Enquesta quadriennal d'estructura salarial. Resultats per a la Comunitat
Valenciana
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Institut Nacional d'Estadística
Objectius
Coneixement de la distribució dels salaris en funció de les característiques individuals i
col·lectives
Principals variables
Salaris mensuals i anuals, branca d'activitat, sexe, ocupació, titulació, tipus de
contracte, antiguitat
Col·lectiu
Persones treballadores assalariades
Periodicitat de la difusió de dades
Quadriennal
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Anàlisi de les possibilitats d'ampliació de l'explotació de resultats a partir de les
microdades de la mostra corresponent a la Comunitat Valenciana.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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Protecció social i serveis socials
0401-Centres i servicis del sistema de servicis socials de la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Secretaria Autonòmica
de Planificació i Organització del Sistema. Direcció General d'Infraestructures de
Serveis Socials.
Objectius
Obtenció de dades sobre entitats i centres que operen en el sector dels servicis socials
Principals variables
Centres per titularitat (pública i privada) i tipus; places per tipus; sector de la població
atesa: infància, dona, persones majors, persones amb diversitat funcional, persones
amb malaltia mental, col·lectius socialment desfavorits, immigrants i asilats
Col·lectiu
Centres i servicis autoritzats del sector de servicis socials
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística de dades d'origen administratiu (registres).
Tractament de dades.
Elaboració de l'Estadística de centres i servicis del sistema de servicis socials de la
Comunitat Valenciana.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'abril es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Infraestructures de Serveis Socials
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0402-Estadística de pensions contributives del sistema de la Seguretat Social
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública
Ministeri de Defensa
Institut Nacional de la Seguretat Social. INSS
Institut Social de la Marina
Mutualitat General Judicial
Objectius
Obtenció de dades de les pensions contributives del Sistema de la Seguretat Social i
les característiques sociodemogràfiques dels seus titulars
Principals variables
Pensions contributives, altes i baixes i imports corresponents. Pensionistes, règim de
la Seguretat Social, classe, sexe, edat, trams d'import
Col·lectiu
Pensions contributives de la Seguretat Social, pensionistes
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Municipal
Treballs a executar en 2022
Explotació estadística de les pensions corresponents a la Comunitat Valenciana
gestionades per l'INSS i l'ISM que figuren en el Registre de Prestacions Socials
Públiques, la titularitat de les quals ostenta l'INSS, cedides a finalitats estadístiques
mitjançant conveni de col·laboració.
Aquest conveni ha caducat per l'entrada en vigor de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic.
Aquesta circumstància ha ocasionat la detenció de les cessions i, òbviament, la
impossibilitat temporal de continuar l'operació.
En l'actualitat un grup format per oficines regionals d'estadística i l'INSS està treballant
en la redacció d'un nou conveni.
En conseqüència, les activitats i calendari que s'enumeren han de entendre's
condicionats a la firma d'un nou conveni amb l'INSS i l'ISM.
Tractament i anàlisi de les dades de 2020 i 2021.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de setembre es difon la informació relativa a 2020-2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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0403-Estadística de pensions no contributives
Organismes que intervenen
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Secretaria Autonòmica
d'Atenció Primària i Serveis Socials. Direcció General d'Acció Comunitària i Barris
Inclusius.
Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. Institut de Majors i Servicis Socials
(IMSERSO)
Objectius
Quantificar i analitzar les persones beneficiàries de pensions no contributives de la
Seguretat Social, establides per la Llei 26/1990
Principals variables
Pensions no contributives i imports corresponents segons classes, dades
demogràfiques de les persones beneficiàries
Col·lectiu
Persones beneficiàries de prestacions no contributives
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística de dades d'origen administratiu.
Tractament de dades.
Remissió mensual a l'IMSERSO de les dades relatives a les pensions no contributives
de jubilació i invalidesa.
Difusió de resultats pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius
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0404-Estadística de renda valenciana d'inclusió
Organismes que intervenen
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Secretaria Autonòmica
d'Atenció Primària i Serveis Socials. Direcció General d'Acció Comunitària i Barris
Inclusius.
Objectius
Quantificació i anàlisi de les persones beneficiàries i ajudes de la "Renda Valenciana
d'Inclusió", establides per la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de
renda valenciana d'inclusió
Principals variables
Persones perceptores (titulars, beneficiàries, destinatàries) segons modalitat de renda,
província, i per sexe. Nombre de titulars per rangs d'edat, segons complements (de
vivenda o energètic), per nacionalitat (nacionals o estrangers). Pressupost destinat a
renda valenciana d'inclusió
Col·lectiu
Persones beneficiàries de la prestació
Periodicitat de la difusió de dades
Semestral i anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística de dades d'origen administratiu (registres).
Tractament de dades.
Elaboració de l'Estadística de renda valenciana d'inclusió.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'abril es difon la informació relativa al segon semestre de 2021 i la
informació relativa a 2021.
En el mes de setembre es difon la informació relativa al primer semestre de 2022.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius
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0405-Estadística d'ajudes i subvencions en matèria d'acció social finançades per la
Generalitat. Resultats de gestió de programes
Organismes que intervenen
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Sotssecretaria.
Objectius
Avaluar els recursos econòmics (prestacions, ajudes i subvencions) en matèria d'acció
social finançades per la Generalitat
Principals variables
Import de les ajudes (modalitats i programes) i tipus de persones beneficiàries
(físiques i jurídiques), segons pressupost liquidat en fase d'obligació reconeguda
Col·lectiu
Persones físiques i jurídiques beneficiàries d'ajudes en la matèria d'acció social
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística de dades d'origen administratiu.
Tractament de dades.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de juliol es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Secretaria General Administrativa
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0406-Estadística de menors del sistema de protecció: guardes, tuteles, acolliment
residencial, acolliment familiar i adopcions
Organismes que intervenen
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Secretaria Autonòmica
d'Atenció Primària i Serveis Socials. Direcció General d'Infància i Adolescència.
Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030
Objectius
Coneixement i difusió de dades sobre mesures de protecció de menors
Principals variables
Persones menors d'edat en guarda, tutela, acolliment residencial i familiar segons
sexe, edat i país d'origen dels menors tutelats; delictes comesos. Persones que
s'oferixen per a l'adopció nacional i internacional segons sexe i edat, origen de les
adopcions nacionals (comunitat autònoma) i internacionals (país d'origen)
Col·lectiu
Menors protegits en actes administratius i actes judicials
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística de dades d'origen administratiu (registres).
Tractament de dades.
Remissió de dades al Ministeri.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'abril es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Infància i Adolescència
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0407-Estadistica de títols de famílies nombroses
Organismes que intervenen
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Secretaria Autonòmica
d'Igualtat i Diversitat. Direcció General d'Igualtat en la Diversitat.
Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030
Objectius
Coneixement de les distintes categories i composició de les famílies nombroses a la
Comunitat Valenciana que obtenen classificació o reconeixement de tals
Principals variables
Títols nous concedits i renovats a famílies nombroses segons categories establides en
la legislació, sexe del titular, nombre de fills i filles amb i sense discapacitat i tipus de
família, carnets vigents de famílies nombroses
Col·lectiu
Títols de famílies nombroses
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística de dades d'origen administratiu (registres).
Tractament de dades (a partir de la remissió de dades corresponents en els trimestres
de l'any al Ministeri).
Elaboració de l'Estadística de títols de famílies nombroses.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Pendent de fixar el mes de difusió de les dades de 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Igualtat en la Diversitat
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0408-Estadística de títols de famílies monoparentals
Organismes que intervenen
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Secretaria Autonòmica
d'Igualtat i Diversitat. Direcció General d'Igualtat en la Diversitat.
Objectius
Coneixement de les distintes categories i composició de les famílies monoparentals a
la Comunitat Valenciana que obtenen reconeixement de tals
Principals variables
Títols nous concedits i renovats a famílies monoparentals segons categories
establides en la legislació, sexe de la persona titular, nombre de fills i filles amb i sense
discapacitat i tipus de família, carnets vigents de famílies monoparentals
Col·lectiu
Títols de famílies monoparentals
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística de dades d'origen administratiu (registres).
Tractament de dades.
Elaboració de l'Estadística de títols de famílies monoparentals.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Pendent de fixar el mes de difusió de les dades de 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Igualtat en la Diversitat
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0409-Estadística de dones ateses en "Centre Dona 24 hores"
Organismes que intervenen
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Secretaria Autonòmica
d'Igualtat i Diversitat. Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones.
Objectius
Conéixer la situació de les dones víctimes de violència de gènere ateses en els
"Centres Dona 24 hores" de la Comunitat Valenciana
Principals variables
Nombre de dones ateses en atenció directa (per col·lectius), dades
sociodemogràfiques de les agredides (nacionalitat, edat, estat civil, estudis, nombre de
fills i filles, procedència d'ingressos, ingressos mitjans mensuals de l'exercici anterior),
situació processal, tipus d'atenció. Nombre de telefonades ateses (procedència
territorial de les crides, motiu de la crida, problemàtica atesa). Nombre de dones
ateses en la Xarxa de Centres Dona amb discapacitat, ordes de protecció concedides
de les dones ateses, nombre de menors atesos en intervenció grupal psicoeducativa,
nombre de tallers psicoeducatius impartits i nombre d'accions preventives realitzades
Col·lectiu
Dones víctimes d'algun tipus de violència i/o agressió, ateses en la xarxa de "Centres
Dona 24 hores"
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística de dades d'origen administratiu (registres).
Tractament de dades.
Elaboració de l'Estadística de dones ateses en "Centres Dona 24 hores".
Difusió de resultats en la web de la Conselleria.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'abril es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de l'Institut Valencià de les Dones. Servei de Promoció de les
Dones i per la Igualtat de Gènere.
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0410-Estadística de persones amb reconeixement del grau de discapacitat
Organismes que intervenen
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Secretaria Autonòmica
d'Igualtat i Diversitat. Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental.
Objectius
Obtenció i difusió de dades relatives a les persones amb discapacitat reconeguda,
segons Reial Decret 1971/1999
Principals variables
Grau de discapacitat reconegut acumulat, per sexe i edat
Col·lectiu
Persones vives amb reconeixement de grau de discapacitat a la Comunitat Valenciana
acumulat a cap d'any consultat
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Obtenció de resultats a 31 de desembre de 2021 (dades que es comuniquen a la Base
estatal de dades de persones amb valoració del grau de discapacitat): resultat de les
valoracions efectuades pels equips d'avaluació de la Comunitat Valenciana en funció
de les principals variables: sexe, trams de grau de discapacitat (< 33%, 33%-64%, 65%74%, < 75%) i trams d'edat (< 18,18-64, < 65).
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'abril es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Diversitat Funcional i Salut Mental
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0411-Estadística de prestacions del sistema per a l'autonomia i atenció a la
dependència
Organismes que intervenen
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Secretaria Autonòmica
d'Atenció Primària i Serveis Socials. Direcció General d'Atenció Primària i Autonomia
Personal.
Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030
Objectius
Obtenció i difusió de dades relatives a persones beneficiàries i ajudes previstes pel
Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, derivades de la Llei 39/2006, de
14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència
Principals variables
Sol·licituds de dependència noves incorporades al sistema, total persones
beneficiàries d'una prestació o servei per grau de dependència, total persones
beneficiàries del sistema de dependència, persones dependents en llista d'espera,
pressupost destinat a prestacions econòmiques de dependència
Col·lectiu
Persones beneficiàries de la Llei 39/2006
Periodicitat de la difusió de dades
Mensual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Explotació estadística de dades d'origen administratiu: noves sol·licituds, persones
beneficiàries segons grau de dependència, tipus de prestació, llistes d'espera de
persones dependents, pressupost destinat a prestacions econòmiques de
dependència, etc.
Càlcul dels indicadors més importants: sol·licituds, resolucions de valoració, persones
beneficiàries, prestacions reconegudes, etc., per a l'obtenció d'estadístiques d'interés
autonòmic, estatal i comunitari.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Difusió mensual de la informació relativa al mes anterior.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Atenció Primària i Autonomia Personal
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Nivell, qualitat i condicions de vida
0501-Estadística de la joventut
Organismes que intervenen
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Institut Valencià de la
Joventut, IVAJ.
Objectius
Coneixement de la situació social de la joventut a la Comunitat Valenciana i de les
prestacions de la Generalitat per a la millora de la seua qualitat de vida
Principals variables
Caracterització sociodemogràfica de la població de 12 a 30 anys, ambdós inclosos.
Oferta i ús d'instal·lacions juvenils, participació de les persones joves en intercanvis i
viatges, campanyes de temps lliure, oci educatiu, activitats de creació artística, cursos
d'idiomes, impuls de l'associacionisme juvenil, desenrotllament i funcionament de la
Xarxa Jove així com import de les ajudes i subvencions a la promoció d'estes activitats
Col·lectiu
Activitats/servicis promoguts per l'IVAJ
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Supramunicipal
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística de dades d'origen administratiu (registres).
Tractament de dades.
Elaboració de l'Estadística de la joventut.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de juliol es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de l'IVAJ
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0502-Enquesta de condicions de vida (ECV). Resultats per a la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Institut Nacional d'Estadística
Objectius
Investigació sobre diferents aspectes del nivell, condicions de vida de les llars i dels
seus canvis
Principals variables
Ingressos de la llar i de les persones que els composen, condicions de vida, evolució
del nivell i les condicions de vida, indicadors de pobresa i exclusió social, variables
demogràfiques, econòmiques i socials
Col·lectiu
Llars privades (i les persones que els composen) residents en habitatges familiars
principals
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Explotació estadística de les microdades corresponents a la Comunitat Valenciana que
formen part de la mostra nacional de l'operació estadística Enquesta de condicions de
vida que elabora l'Institut Nacional d'Estadística, cedides a finalitats estadístiques
mitjançant conveni de col·laboració per a l'explotació ampliada de resultats d'àmbit
sectorial i/o territorial.
Tractament i anàlisi de les dades transversals corresponents a 2021.
Difusió de resultats.
Estudi d'una possible ampliació de la mostra corresponent a la Comunitat Valenciana
per tal d'obtenir resultats a nivell provincial.
Anàlisi de la implementació de l'ampliació mostral en la Comunitat Valenciana.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de juliol es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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0503-Indicadors socials de qualitat de vida de la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Objectius
Elaboració d'un Sistema d'Indicadors 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, que permeten la comparabilitat dels seus grups socials i
territoris
Principals variables
Indicadors de les àrees de salut, educació, protecció social, població, família, treball,
ciència i tecnologia, consum, habitatge, gènere, medi ambient, cultura i oci, cohesió i
participació social
Col·lectiu
No aplicable
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
Treballs a executar en 2022
Recopilació de la informació.
Càlcul dels indicadors, actualització de 2022.
Incorporació de la nova àrea temàtica territori i medi ambient.
Proposta de dimensions i indicadors.
Proposta de difusió.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de juny es difon l'actualització de 2022 i els nous indicadors corresponents a
l'àrea de territori i medi ambient.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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0504-Indicadors socials estimats subregionals
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Objectius
Estimació mitjançant mètodes indirectes d'un conjunt indicadors a nivell subregional
per a persones i llars, estructurats en àrees homogènies i coherents amb les
operacions estadístiques de referència en cada àmbit, com a mercat de treball,
pobresa i condicions de vida, equipament i ús de TIC, pressupostos familiars, etc.
Principals variables
Dependent de l'àmbit: relació amb l'activitat econòmica, renda familiar, taxes de
pobresa, ús d'internet, despesa familiar, etc.
Col·lectiu
Llars privades (i els seus membres) que resideixen en habitatge familiar principal
Periodicitat de la difusió de dades
Trimestral i anual
Desagregació territorial dels resultats
Supramunicipal
Treballs a executar en 2022
- Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial (IMTS):
Tractament i anàlisi de les dades corresponents al 4t trimestre de 2021 i 1r, 2n i 3r
trimestre de 2022.
Difusió de resultats.
- Indicadors de pobresa i condicions de vida a nivell subregional (IPCVS):
Obtenció de resultats corresponents a 2021.
Com aquestos indicadors utilitzen una explotació de l'Estadística de pensions
contributives del sistema de la Seguretat Social, aquestes activitats i calendari queden
condicionats a la firma d'un nou conveni de dades de pensions contributives a la
Seguretat Social.
Difusió de resultats.
- Estimació d'indicadors provincials d'equipament i ús de tecnologies d'informació i
comunicació (TIC):
Obtenció de resultats corresponents a 2022.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En els mesos de febrer, maig, setembre i novembre es difon la informació relativa als
trimestres 4/2021, 1/2022, 2/2022 i 3/2022 respectivament.
En el mes de desembre es difon la informació relativa a 2021 dels Indicadors de
pobresa i condicions de vida a nivell subregional (IPCVS).
En el mes de juny es difon la informació relativa a 2021 dels indicadors provincials de
TIC.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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0505-Indicadors socials de la ciutat de València
Organismes que intervenen
Ajuntament de València.
Objectius
Elaborar indicadors relatius a aspectes globals de la realitat municipal en els seus
diferents vessants: medi ambient, activitat econòmica, demografia, treball, educació,
etc. Facilitar la comparabilitat atenent als diferents estàndards nacionals i
internacionals
Principals variables
No aplicable
Col·lectiu
No aplicable
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Municipal
Treballs a executar en 2022
Elaboració de resultats a partir de fonts estadístiques existents.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Actualització contínua.
Unitat administrativa responsable
Oficina d'Estadística
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0506-Rendes en IRPF en la ciutat de València
Organismes que intervenen
Ajuntament de València.
Institut d'Estudis Fiscals
Objectius
Conéixer el nombre de declarants en la ciutat de València, així com les variables
bàsiques de rendes percebudes en la ciutat de València
Principals variables
Declaracions, renda mitjana, tipus de declaració, indicadors de renda, segons sexe,
edat i nombre de descendents de la primera persona declarant
Col·lectiu
Declaracions de la renda de població resident en la ciutat de València
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Inframunicipal
Treballs a executar en 2022
Fitxer de microdades proporcionat per IEF.
Explotació i tractament estadístic de la mostra per a la ciutat de València model D-100,
declarants de l'IRPF.
Estimacions.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de desembre es difon la informació relativa a 2019.
Unitat administrativa responsable
Oficina d'Estadística
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Seguretat i justícia
0602-Balanç anual de gestió del telèfon d'emergències "112 Comunitat Valenciana"
Organismes que intervenen
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. Agència Valenciana de
Seguretat i Resposta a les Emergències.
Objectius
Descriure l'activitat del Servei "112 Comunitat Valenciana" així com la informació
obtinguda de l'atenció de les cridades d'emergència
Principals variables
Nombre de cridades i incidents per interval temporal, tipologia, localització, idioma i
sexe
Col·lectiu
Cridades de ciutadans i ciutadanes realitzades des de qualsevol punt de la Comunitat
Valenciana al Servei "112 Comunitat Valenciana"
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Supramunicipal
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2021.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de gener es difon la informació relativa a 2021.
Addicionalment, cada mes s'informa en la xarxa social Twitter del nombre de cridades
rebudes en el 112 i del nombre d'incidents gestionats.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Emergències
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0603-Explotació estadística de les sol·licituds d'assistència jurídica gratuïta
Organismes que intervenen
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. Secretaria Autonòmica de
Justícia i Administració Pública. Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés
a la Justícia.
Objectius
Analitzar el nombre de sol·licituds d'assistència jurídica gratuïta que es presenten a la
Comunitat Valenciana
Principals variables
Nombre de sol·licituds per províncies així com el nombre de sol·licituds estimades,
desestimades i recorregudes
Col·lectiu
Sol·licitants d'assistència jurídica gratuïta
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida de la informació estadística necessària a partir de la base de dades
DEBADES que, al seu torn, es nodreix dels acords adoptats en les reunions de les
Comissions d'Assistència Jurídica Gratuïta que es celebren amb caràcter mensual.
Difusió de les dades en la web de la Conselleria.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de febrer es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Accés a la Justícia i Promoció dels Drets. Servei de Justícia
Gratuïta.
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Salut
0701-Enquesta de salut de la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic
Institut Valencià d’Estadística
Objectius
Proporcionar informació sobre la salut i les desigualtats en salut de la població
valenciana, de manera harmonitzada i comparable a nivell dels departaments de salut
amb la finalitat de planificar i avaluar les actuacions en matèria sanitària, que ajuden a
orientar i donar suport a la presa de decisions en polítiques de salut
Principals variables
Variables relacionades amb l'estat de salut, la utilització de serveis i pràctiques
preventives, les conductes relacionades amb la salut, les condicions de l'entorn social i
laboral i les variables sociodemogràfiques de sexe, edat, nivell d'estudis i classe social
Col·lectiu
Població inclosa en el Sistema d'informació poblacional (SIP) resident en habitatges
familiars de la Comunitat Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Quinquennal
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Disseny i extracció de la mostra, d'acord amb els objectius de l'operació.
Inici del treball de camp de l'enquesta.
Elaboració i difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
La difusió de resultats es realitzarà en l'últim trimestre.
Unitat administrativa responsable
Servei de Planificació i Avaluació de Polítiques de Salut
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0702-Explotació estadística del Sistema d'informació poblacional (SIP)
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General d'Assistència Sanitària.
Objectius
Disposar d'indicadors de l'abast i cobertura sanitària de les persones incloses en el
Sistema d'informació poblacional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Principals variables
Indicadors de població donada d'alta en el SIP (població empadronada o no) segons
característiques demogràfiques bàsiques, d'assignació i d'assegurament sanitari
Col·lectiu
Persones incloses en el Sistema d'informació poblacional de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Recollida i depuració d'informació estadística a partir de les dades contingudes en el
Sistema d'informació poblacional.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2021.
Difusió de resultats en la "Memòria de Gestió" de la Conselleria.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'octubre es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Planificació i Organització Assistencial
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0703-Indicadors de consum de substàncies psicoactives del Sistema d'informació en
addiccions: admissions a tractament
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General de Salut Pública i Addiccions
Ministeri de Sanitat
Objectius
Descriure les característiques sociodemogràfiques i alguns patrons de consum (i les
seues tendències temporals) de les persones admeses a tractament per cada
substància psicoactiva en els centres notificadors
Principals variables
Admissions a tractament ambulatori per abús o dependència de substàncies
psicoactives en un any donat. Variables sociodemogràfiques, droga principal per la
qual és admés a tractament, freqüència de consum de droga principal, any d'inici en el
consum de droga principal, tractament previ per la mateixa droga, via més freqüent
d'administració de droga principal, altres drogues consumides en 30 dies previs, temps
transcorregut des d'última vegada que es va injectar drogues
Col·lectiu
Persones admeses a tractament per abús o dependència de drogues
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Notificació i enregistrament de les admissions a tractament notificades des de les
unitats de conductes addictives i unitats d'alcohologia al servei de gestió de
drogodependències i altres trastorns addictius mitjançant Sistema informatitzat
d'addiccions (SIA).
Depuració, validació i correcció d'errors en els registres notificats.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2022.
Selecció dels registres únics en un any per al seu enviament a l'Observatori Espanyol
de les Drogues i les Addiccions.
Es remetrà la informació relativa a 2021 al "Plan Nacional sobre Drogas" per a la seua
difusió per part del Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Promoció de la Salut i Prevenció. Servei de Gestió de
Drogodependències i Altres Trastorns Addictius
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0704-Indicadors de consum de substàncies psicoactives del Sistema d'informació en
addiccions: urgències hospitalàries
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General de Salut Pública i Addiccions
Ministeri de Sanitat
Objectius
Descriure les característiques sociodemogràfiques de les persones consumidores de
substàncies psicoactives atesos en els serveis hospitalaris d'urgència i alguns dels
seus patrons de consum
Principals variables
Urgències hospitalàries en persones consumidores de substàncies psicoactives en un
any donat. Edat, sexe, data d'admissió en urgències, nacionalitat, província i municipi
de residència, diagnòstic de la urgència, drogues usades i via d'administració i
resolució de la urgència
Col·lectiu
Episodis d'urgències hospitalàries en persones consumidores de substàncies
psicoactives
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Contactar amb els serveis d'urgència hospitalaris de les àrees monitorades i revisar les
històries clíniques d'urgències.
Emplenar les fitxes individuals de recollida d'informació segons el que s'estableix pel
protocol de recollida de l'indicador.
Enregistrar la informació, depurar, validar i corregir errors en els registres.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2021.
Enviar els registres anonimitzats a l'Observatori Espanyol de les Drogues i les
Addiccions.
Es remetrà la informació relativa a 2021 al "Plan Nacional sobre Drogas" per a la seua
difusió per part del Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Promoció de la Salut i Prevenció. Servei de Gestió de
Drogodependències i Altres Trastorns Addictius
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0705-Indicadors de consum de substàncies psicoactives del Sistema d'informació en
addiccions: mortalitat per reacció aguda
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General de Salut Pública i Addiccions
Ministeri de Sanitat
Objectius
Estimar les tendències del nombre de morts per reacció aguda a substàncies
psicoactives i descriure les característiques sociodemogràfiques i la prevalença
d'alguns patrons de consum rellevants de les persones mortes
Principals variables
Morts per reacció aguda a substàncies psicoactives en un any donat. Edat, sexe, data
de defunció, província i municipi de defunció, província i municipi de residència, estat
civil, procedència del cadàver, criteris clínics de mort RASUPSI que compleix la persona
morta, evidències de suïcidi, signes recents de venopuncions, existència de patologia
prèvia important que ha pogut precipitar la mort, anticossos anti-VIH, substàncies
toxicològiques o metabòlits detectats en les anàlisis toxicològiques
Col·lectiu
Morts per reacció aguda a substàncies psicoactives
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Contactar amb els Instituts de Medicina Legal i els laboratoris de toxicologia
corresponents als partits judicials monitorats.
Revisar els informes forenses i toxicològics i emplenar les fitxes individuals de
recollida d'informació.
Gravar la informació, depurar, validar i corregir els errors de les dades.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2021.
Enviar els registres anonimitzats a l'Observatori Espanyol de les Drogues i les
Addiccions.
Es remetrà la informació relativa a 2021 al "Plan Nacional sobre Drogas" per a la seua
difusió per part del Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Promoció de la Salut i Prevenció. Servei de Gestió de
Drogodependències i Altres Trastorns Addictius
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0706-Enquesta sobre ús de drogues en ensenyaments secundaris en la Comunitat
Valenciana
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General de Salut Pública i Addiccions
Ministeri de Sanitat
Objectius
Conéixer la situació i les tendències del consum de drogues entre les i els estudiants
d'ensenyament secundari, batxillerat i formació professional per a dissenyar i avaluar
polítiques dirigides a previndre el consum i els problemes de drogues
Principals variables
Prevalença i freqüència de consum de les diferents drogues psicoactives, risc
percebut, accessibilitat percebuda, aprovació/rebuig de diferents conductes de
consum, informació rebuda sobre el tema i via per la qual l'ha rebuda, consum de
drogues pels seus pares, actitud dels pares davant el consum de drogues. Ús d'internet
i altres conductes relacionades. Edat, sexe, titularitat del centre educatiu, tipus
d'estudis, situació laboral principal dels pares, nivell d'estudis completat pels pares,
repetició de curs, diners de butxaca disponible setmanalment, utilització del temps
lliure
Col·lectiu
Joves de 14 a 18 anys escolaritzats en la Comunitat Valenciana en ensenyaments
secundaris (ESO, batxillerat i cicle formatiu bàsic de formació professional i cicle de
grau mitjà de formació professional o equivalents)
Periodicitat de la difusió de dades
Biennal
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a ESTUDES, curs escolar 2022/2023.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Promoció de la Salut i Prevenció. Servei de Gestió de
Drogodependències i Altres Trastorns Addictius
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0707-Enquesta sobre alcohol i altres drogues en la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General de Salut Pública i Addiccions
Ministeri de Sanitat
Objectius
Conéixer la situació i les tendències del consum de drogues entre la població
valenciana amb edats compreses entre els 15 i 64 anys d'edat per a dissenyar i avaluar
polítiques dirigides a previndre el consum i els problemes de drogues
Principals variables
Prevalença i freqüència de consum de les diferents drogues psicoactives, evolució
temporal dels consums, edat mitjana d'inici del consum, conductes de risc, problemes
relacionats amb el consum, percepcions i opinions davant les drogues, ús d'internet i
altres conductes relacionades. Edat, sexe, nacionalitat, estat civil, nombre de persones
que conformen la llar, nivell d'estudis
Col·lectiu
Població resident en la Comunitat Valenciana de 15 a 64 anys, tots dos inclusivament
Periodicitat de la difusió de dades
Biennal
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Definició i execució d'anàlisi a realitzar.
Manteniment de la difusió de resultats pel Ministeri de les dades corresponents a
EDADES 2019/2020 i 2021/2022.
Difusió de resultats pel Ministeri a la fi de l'any 2022.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Promoció de la Salut i Prevenció. Servei de Gestió de
Drogodependències i Altres Trastorns Addictius
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0708-Explotació estadística del conjunt mínim bàsic de dades - hospitalització
CMBD-H: demanda hospitalària i morbiditat atesa
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General d'Assistència Sanitària.
Ministeri de Sanitat
Objectius
Conéixer la demanda assistencial i morbiditat atesa en l'àmbit de l'hospitalització
(diagnòstic, comorbiditat, tipus de procés d'atenció i tipus de procés) amb internament
dels hospitals públics i privats. Afavorir la realització d'estudis d'investigació clínica,
epidemiològica i d'avaluació de serveis sanitaris i de resultats en salut
Principals variables
Informació administrativa i clínica de les persones pacients ingressades en les unitats
d'hospitalització: codi d'identificació personal, núm. d'història clínica, data de
naixement, sexe, país de naixement, lloc de residència, lloc d'hospitalització, hospital,
finançament de l'assistència, dates i hora de l'ingrés i alta, procedència, marcador
POA1 del diagnòstic principal i secundari, fa referència a la seua classificació en funció
de si és preexistent en el moment de l'ingrés o bé és sobrevingut amb posterioritat,
diagnòstic principal i secundaris, procediments diagnòstics i terapèutics, codis de
morfologia de les neoplàsies, destinació i situació a l'alta
Col·lectiu
Persones malaltes donades d'alta en hospitals
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2021.
Enviament de les bases de dades corresponents a 2021 dels hospitals (públics i
privats) al Ministeri, les quals serveixen de base per a l'extracció d'aquelles que són
objecte d'explotació estadística incloses en el camp d'aplicació d'aquesta operació.
Difusió de resultats corresponents a 2020 en la "Memòria de Gestió" de la Conselleria.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'octubre es difon la informació relativa a 2020.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Avaluació de la Gestió Assistencial
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0709-Explotació estadística del Sistema d'informació d'atenció primària (SIAP)
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General d'Assistència Sanitària.
Ministeri de Sanitat
Objectius
Proporcionar informació sobre la dotació de personal, activitat (general i en
prestacions específiques) i nombre de centres físics i/o funcionals del sistema
valencià de salut que tenen com a finalitat l'atenció primària. Proporcionar informació
sobre dispositius mòbils, recursos humans i activitat dels serveis d'urgències
Principals variables
Professionals d'atenció primària, recursos disponibles (centres i professionals) i
activitat duta a terme, tant en l'horari habitual de funcionament (activitat ordinària)
com fora del mateix (activitat urgent), ja siga en centres sanitaris d'atenció primària o
en els domicilis del pacient. També incorpora els recursos i l'activitat gestionats pels
serveis d'urgències i emergències
Col·lectiu
Centres de salut, consultoris auxiliars, consultoris d'estiu oberts només en època
estival i serveis d'urgències i emergències
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu.
Extracció de les dades establides per al SIAP corresponents a 2021 i anàlisis,
juntament amb el Ministeri, dels indicadors i resultats obtinguts, incorporant aquelles
millores que hagen sigut prèviament acordades.
Transmissió de les dades estadístiques al Ministeri.
Difusió de resultats en la "Memòria de Gestió" de la Conselleria.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'octubre es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Avaluació de la Gestió Assistencial
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0710-Explotació estadística del Sistema d'informació d'atenció especialitzada (SIAE)
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General d'Assistència Sanitària.
Ministeri de Sanitat
Objectius
Obtindre informació de la dotació, recursos humans, activitat assistencial i informació
econòmica (ingressos, despeses i inversions) dels centres amb internament hospitals)
tant públics com privats i centres ambulatoris d'atenció especialitzada. Permet a més
obtindre índexs, mostrar el funcionament del sector i fer seguiment i anàlisi de la seua
evolució
Principals variables
Oferta assistencial, dotació, personal, altes, estades, consultes, ingressos, tècniques de
diagnòstic, activitat en altres àrees, activitat quirúrgica, activitat obstetrícia, serveis
d'urgència, despeses, inversions i ingressos. Tipus de centre d'atenció especialitzada:
amb internament (hospital), sense internament; finalitat assistencial del centre,
dependència funcional segons entitat finançadora, forma jurídica, contracte amb el
sistema valencià de salut, acreditació docent
Col·lectiu
Centres hospitalaris i centres sense internament d'atenció especialitzada
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Recollida de la informació dels centres amb internament (hospitals) i centres sense
internament (centres de diagnòstic i centres de cirurgia major ambulatòria), que són
emplenats per les unitats informants.
Validació i tractament de les dades corresponents a 2021.
Transmissió de les dades estadístiques al Ministeri mitjançant el portal d'enviament
SIAE.
Difusió de resultats corresponents a 2020 en la "Memòria de Gestió" de la Conselleria.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'octubre es difon la informació relativa a 2020.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Activitat Assistencial Integrada
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0711-Estadística de donacions, extraccions i trasplantaments d'òrgans
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General d'Assistència Sanitària.
Ministeri de Sanitat
Objectius
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
Persones donants i receptores, donacions (extraccions) i trasplantaments per tipus,
causes de pèrdua de la donant, llista d'espera de trasplantaments
Col·lectiu
Persones donants i receptores d'òrgans
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2021.
Transmissió de les dades estadístiques al Ministeri.
Difusió de resultats en la "Memòria de Gestió" de la Conselleria.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'octubre es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Activitat Assistencial Integrada
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0712-Estadística del consum farmacèutic a través de receptes mèdiques del Sistema
valencià de salut
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris.
Ministeri de Sanitat
Objectius
Informació sobre el consum de medicaments i productes sanitaris inclosos en la
prestació farmacèutica del Sistema valencià de salut, prescrits en receptes mèdiques
del Sistema valencià de salut i dispensats a través de les oficines de farmàcia
Principals variables
Nombre de receptes, règim farmacèutic (TSI i RAF), classificació ATC de medicaments
Col·lectiu
Medicaments i productes sanitaris inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema
valencià de salut, prescrits en receptes mèdiques del Sistema valencià de salut i
dispensats a través de les oficines de farmàcia
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2021 (desembre) i 2022 (gener a
novembre).
Enviament al Ministeri, amb periodicitat mensual, de la informació sobre el nombre
total de receptes de medicaments i productes sanitaris facturats i despesa líquida total
abans del dia 18 del mes següent al qual correspon la facturació, segons l'Acord de la
Comissió de Gestió de Farmàcia del Consell Interterritorial del SNS, de 10 de juny de
1997 i càrrega i enviament de les dades recollides de la facturació de receptes oficials
del Sistema valencià de salut de medicaments i productes sanitaris per províncies,
mitjançant l'aplicació ALCANTARA a través d'una intranet sanitària, a partir del dia 20
del mes següent al mes que correspon la facturació.
Difusió de resultats corresponents a 2021 en la "Memòria de Gestió" de la Conselleria.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'octubre es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Optimització i Integració
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0713-Estadística del consum de medicaments gestionats pels serveis de farmàcia
dels hospitals de la xarxa pública del Sistema valencià de salut
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris.
Ministeri de Sanitat
Objectius
Informació de la despesa de medicaments en els hospitals de gestió directa de la
xarxa pública del Sistema valencià de salut
Principals variables
Consum de medicaments segons grup ATC 1, subgrups ATC 2, ATC 3, ATC 4 i subgrup
ATC 5 (principis actius) segons classificació ATC de medicaments
Col·lectiu
Medicaments adquirits i gestionats pels serveis de farmàcia hospitalària
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2021 (desembre) i 2022 (gener a
novembre).
Enviament al Ministeri, amb periodicitat mensual, de la informació de consum de
medicaments als hospitals de la xarxa pública del Sistema valencià de salut i de les
unitats corresponents a medicaments estrangers consumits, identificant-los a través
d'un codi establit per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, així
com de les dades de cost real de tots els medicaments consumits
Difusió de resultats corresponents a 2021 en la "Memòria de Gestió" de la Conselleria.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'octubre es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Optimització i Integració
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0714-Resultats del programa de prevenció del càncer de mama
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General de Salut Pública i Addiccions.
Objectius
Avaluar el programa de cribratge de càncer de mama i disposar de dades que
permeten valorar la millora en la qualitat, efectivitat i eficiència dels serveis de càncer
de mama, tant de cribratge com de confirmació diagnòstica i tractament i, per tant,
d'impacte sobre el descens de la mortalitat per aquesta causa en la població diana
Principals variables
Dones que participen en el cribratge, dones que resulten positives, càncers detectats
en el programa, estadi diagnòstic dels càncers desagregat per grups d'edat, territori,
rondes, tipologia de cribratge i variables socioeconòmiques
Col·lectiu
Població de dones de 45 i 69 anys d'edat residents en la Comunitat Valenciana i a les
quals se'ls ofereix el cribratge poblacional
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu (Programa
de prevenció del càncer de mama (PPCM) de la Comunitat Valenciana).
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2021.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de desembre es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Promoció de la Salut i Prevenció
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0715-Resultats del programa de prevenció del càncer colorectal
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General de Salut Pública i Addiccions.
Objectius
Avaluar el programa de cribratge de càncer colorectal i disposar de dades que
permeten valorar la millora en la qualitat, efectivitat i eficiència del programa, tant de
cribratge com de confirmació diagnòstica i tractament i, per tant, d'impacte sobre el
descens de la mortalitat i la incidència per aquest tumor
Principals variables
Homes i dones que participen en el cribratge, persones que resulten positives, lesions
precursores i càncers detectats en el programa, estadi diagnòstic dels càncers
desagregat per grups d'edat, territori, rondes, tipologia de cribratge i variables
socioeconòmiques
Col·lectiu
Població d'homes i dones de 50 i 69 anys d'edat residents en la Comunitat Valenciana i
a les quals se'ls ofereix el cribratge poblacional de càncer colorectal
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu (Programa
de prevenció del càncer colorectal (PPCCR) de la Comunitat Valenciana).
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2021.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de desembre es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Promoció de la Salut i Prevenció
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0716-Resultats dels programes de cribratge neonatal
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General de Salut Pública i Addiccions.
Objectius
Avaluar els programes de cribratge neonatal i disposar de dades que permeten valorar
la millora en la qualitat, efectivitat i eficiència de la detecció precoç d'hipoacúsies i
metabolopaties i per tant, valorar el possible impacte en la salut dels xiquets i de les
xiquetes
Principals variables
Criatures nounades que participen en el cribratge neonatal, proves amb resultat positiu
per a determinades malalties congènites, casos detectats, desagregat per sexe,
territori i eixos de desigualtat
Col·lectiu
Criatures nounades en la Comunitat Valenciana i a les quals se'ls ofereix el cribratge
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu (Programa
de detecció precoç d'hipoacúsies en nounats de la Comunitat Valenciana).
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2021.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de desembre es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Promoció de la Salut i Prevenció
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0717-Estadística de vacunacions sistemàtiques
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General de Salut Pública i Addiccions.
Ministeri de Sanitat
Objectius
Avaluar les cobertures de vacunació en diferents etapes vacunals basat en el calendari
de vacunació sistemàtica infantil i Programa de vacunació de l'adult en els diferents
punts de vacunació autoritzats de la Comunitat Valenciana
Principals variables
Vacuna, dosi administrada, any d'administració, edat, sexe, grups de risc
Col·lectiu
Població resident en la Comunitat Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu (Sistema
d'Informació Vacunal (SIV)).
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2021.
Enviament de la informació al Ministeri per a la seua publicació i la seua comunicació a
l'OMS, incloent la informació sobre cobertures de vacunació segons acord del Consell
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.
Difusió de resultats en la "Memòria de Gestió" de la Conselleria.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'octubre es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Promoció de la Salut i Prevenció
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0720-Estadística de vigilància sanitària de la violència de gènere
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General de Salut Pública i Addiccions.
Objectius
Avaluar la implantació del programa de cribratge universal de la violència de gènere
quant a grau de cobertura i tipologia del maltractament detectat
Principals variables
Dones que participen en el cribratge, resultat del cribratge (positiu, negatiu) i tipologia
del maltractament detectat
Col·lectiu
Població de dones majors de 14 anys d'edat residents a la Comunitat Valenciana i
sotmeses a cribratge poblacional
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2021.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Difusió de resultats desglossats per mesos de l'any 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Promoció de la Salut i Prevenció
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0721-Estadística d'accidents per exposició a agents biològics en personal sanitari
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General de Salut Pública i Addiccions.
Objectius
Monitorar les exposicions laborals accidentals a agents biològics en els
treballadors/ores dels centres sanitaris de la Comunitat Valenciana, proporcionant
informació que permeta millorar la prevenció
Principals variables
Edat, sexe, tipus d'exposició, tipus de centre sanitari i categoria professional
Col·lectiu
Treballadors i treballadores dels centres sanitaris públics i privats de la Comunitat
Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu (Registre
d'exposicions biològiques accidentals (REBA)).
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2021.
Difusió de resultats en la "Memòria de Gestió" de la Conselleria.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'octubre es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Promoció de la Salut i Prevenció

116

0722-Resultats del control sanitari de productes químics perillosos
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General de Salut Pública i Addiccions.
Objectius
Informar sobre les activitats sanitàries realitzades per a previndre els riscos per a la
salut i per al medi ambient a través de l'avaluació de productes químics perillosos en
relació a compliment de normativa
Principals variables
Nombre total de productes químics perillosos avaluats, i desagregats per: tipus de
productes avaluats, resultats quant al compliment o no de la normativa i per principals
accions preventives resultants (esmena de les deficiències, immobilització, retirada del
mercat, destrucció)
Col·lectiu
Productes químics produïts o utilitzats a la Comunitat Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2021.
Difusió de resultats en la "Memòria de Gestió" de la Conselleria.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'octubre es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Promoció de la Salut i Prevenció
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0723-Estadística de vigilància sanitària de malalties professionals
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General de Salut Pública i Addiccions.
Objectius
Realitzar la vigilància epidemiològica de les comunicacions de sospites de malalties
professionals en la Comunitat Valenciana, per a millorar la seua prevenció
Principals variables
Nombre total de comunicacions de sospites de malalties professionals desagregades
per edat, sexe, origen de la comunicació i comunicacions per grup diagnòstic
Col·lectiu
Població treballadora de la Comunitat Valenciana major de 16 anys
Periodicitat de la difusió de dades
Quadrimestral i anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu (Sistema
d'Informació Sanitària i Vigilància Epidemiològica Laboral (SISVEL)).
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2020.
Difusió anual en l'Informe Anual SISVEL.
Difusió quadrimestral en el Butlletí SISVEL.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'abril es difon la informació anual relativa a 2021.
En els mesos de gener, maig i setembre, es difon la informació relativa als
quadrimestres 3/2021, 1/2022 i 2/2022 respectivament.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Promoció de la Salut i Prevenció

118

0724-Estadística de vigilància sanitària de l'aigua de consum humà
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General de Salut Pública i Addiccions.
Ministeri de Sanitat
Objectius
Vigilància i control de la qualitat de l'aigua de consum humà i de les condicions
higiènic-sanitàries dels sistemes de proveïment, amb la finalitat de comprovar i
garantir el subministrament d'aigua apta per al consum humà i, per tant, realitzar
prevenció per a evitar transmissió de malalties d'origen hídric
Principals variables
Zones de proveïment, infraestructures del proveïment (captació, tractament de
potabilització, depòsits d'emmagatzematge d'aigua, xarxes de distribució, cisternes),
paràmetres controlats, nombre d'inspeccions de vigilància, incompliments
Col·lectiu
Zones de proveïment
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu (Sistema
d'Informació de Sanitat Ambiental (SISAM)).
Tractament i anàlisi de les dades.
Transmissió de les dades primàries referides a la qualitat de les aigües de consum
humà i característiques dels proveïments al Ministeri mitjançant càrrega en l'aplicació
SINAC (Sistema d'Informació Nacional d'Aigua de Consum).
Difusió de resultats corresponents a 2021 en la "Memòria de Gestió" de la Conselleria.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'octubre es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Epidemiologia i Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental
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0725-Resultats del programa de prevenció i control de la legionel·losi
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General de Salut Pública i Addiccions.
Ajuntaments
Objectius
Conéixer l'estat sanitari de les instal·lacions de risc amb probabilitat de proliferació i
dispersió de legionel·la
Principals variables
Número i tipus d'Instal·lacions de risc amb probabilitat de proliferació i dispersió de
legionel·la. Nombre d'inspeccions realitzades per tipus d'instal·lació de risc. Nombre
d'instal·lacions de risc amb incompliments. Nombre d'instal·lacions de risc
mostrejades. Nombre de mostres preses. Nombre d'actuacions realitzades per
presència de legionel·la
Col·lectiu
Instal·lacions de risc amb probabilitat de dispersió de legionel·la
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu.
Tractament i anàlisi de les dades.
Difusió de resultats corresponents a 2021 en la "Memòria de Gestió" de la Conselleria.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'octubre es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Epidemiologia i Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental
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0726-Resultats del programa de vigilància higiènic-sanitària de piscines d'ús públic
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General de Salut Pública i Addiccions.
Objectius
Conéixer l'estat sanitari i de qualitat de l'aigua de bany de piscines d'ús públic, a fi de
minimitzar l'exposició de la població als possibles riscos sanitaris associats a l'ús
d'aquestes instal·lacions
Principals variables
Nombre de piscines (total i per tipus de piscina). Nombre d'inspeccions realitzades
(total i per tipus de piscina). Nombre d'Incompliments normatius
Col·lectiu
Piscines d'ús públic situades en el territori de la Comunitat Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu.
Tractament i anàlisi de les dades.
Difusió de resultats corresponents a 2021 en la "Memòria de Gestió" de la Conselleria.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'octubre es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Epidemiologia i Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental
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0727-Estadística de defuncions segons causa de mort de la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General de Salut Pública i Addiccions.
Institut Valencià d'Estadística
Institut Nacional d'Estadística
Registres civils
Objectius
Coneixement del fenomen de la mortalitat atenent a la causa bàsica de la defunció,
distingint entre morts fetals tardanes i la resta i subministrar informació per a la
construcció d'indicadors de salut
Principals variables
Persones mortes i morts fetals tardanes. Causa de la defunció, sexe, edat, mes de
defunció, província de residència i de defunció
Col·lectiu
Defuncions de persones residents en la Comunitat Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Municipal
Treballs a executar en 2022
Validació i enregistrament dels literals de causes de mort del Certificat Mèdic de
Defunció/Butlletí Estadístic de Defunció CMD/BED.
Codificació de causes múltiples de mort i selecció de la causa bàsica de cada
defunció, utilitzant per a aquests treballs el codificador automàtic denominat IRIS.
Depuració de la informació demogràfica i les causes de mort de la persona morta
utilitzant per a això el portal MNPweb que ofereix l'INE.
Elaboració i enviament a l'INE del fitxer anual de defuncions, amb la informació
depurada i imputada de totes les defuncions inscrites en la Comunitat Valenciana.
Codificació de la causa bàsica i múltiple amb la CIE10.
Tractament i anàlisi de resultats.
Càlcul d'indicadors per grups d'edat i sexe amb freqüències absolutes i relatives, taxes
brutes i estandarditzades, taxes suavitzades per a la representació espacial amb
l'aplicació MapEs.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de desembre es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Epidemiologia i Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental
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0728-Explotació estadística del Sistema d'informació de salut pública
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General de Salut Pública i Addiccions.
Objectius
L'objectiu principal és generar i difondre informació, comparable, sobre la salut i els
seus determinants en la població segons Ordre 7/2011 de la Conselleria de Sanitat,
publicada el 16 de maig, per la qual es desenvolupa el Decret 15/2010, de 15 de gener,
del Consell, que regula el Sistema d'informació en salut pública
Principals variables
SISP ofereix 193 indicadors estructurats a imatge dels indicadors europeus bàsics de
salut (ECHI). Els indicadors s'agrupen per temes: sociodemogràfics, estat de salut,
determinants de salut i del sistema de salut
Col·lectiu
Població de la Comunitat Valenciana seleccionada en funció de diferents
característiques individuals o col·lectives
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Recopilació de dades del Sistema d'Informació de Salut Pública (SISP) que presenta
informació rellevant i comparable sobre la salut en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
La selecció i la classificació dels indicadors són similars a la línia proposada pels
Indicadors Essencials Europeus de Salut (ECHI) el que facilita la seua comparabilitat
externa.
Elaboració de 193 indicadors, gràfics, mapes i taules.
S'ofereix la seua evolució temporal i les dades i gràfics són revisats i actualitzats per
un equip d'epidemiòlegs i estadístics, en el menor interval de temps que permet la font
d'informació.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Actualització contínua segons l'actualització de les diferents fonts d'informació.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Epidemiologia i Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental
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0729-Explotació estadística del Sistema d'informació microbiològica
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General de Salut Pública i Addiccions.
Ministeri de Ciència i Innovació
Objectius
Vigilància epidemiològica de les malalties transmissibles i coneixement de la
distribució dels seus agents etiològics
Principals variables
Agent etiològic, malaltia, criteris diagnòstics, edat, sexe
Col·lectiu
Mostres clíniques que es processen en els laboratoris
Periodicitat de la difusió de dades
Setmanal
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu (informació
procedent dels laboratoris declarants).
Tractament i anàlisi de les dades.
Transmissió setmanal de la informació al Centre Nacional d'Epidemiologia.
Difusió de resultats en el Butlletí epidemiològic setmanal.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Cada setmana es difonen resultats de la setmana anterior.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Epidemiologia i Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental
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0730-Estadística d'interrupcions voluntàries de l'embaràs
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General de Salut Pública i Addiccions.
Ministeri de Sanitat
Objectius
Informació sobre les característiques sociodemogràfiques de les dones que se
sotmeten a una interrupció voluntària de l'embaràs i dels centres en els quals es
realitzen, segons la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i
de la interrupció voluntària de l'embaràs
Principals variables
Motiu de la interrupció, mètode emprat en la intervenció, setmanes de gestació, tipus
de centre. Edat, nivell d'estudis, situació laboral de la dona i província de residència
Col·lectiu
Dones que se sotmeten a una interrupció voluntària de l'embaràs
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Distribució del butlletí i posterior recepció de dades anonimitzats, transcripció i
aplicació dels controls de qualitat i depuració de dades.
Enviament al Ministeri de les dades mitjançant el portal d'enviament o mitjançant fitxer
d'intercanvi.
Tractament i anàlisi de les dades per al càlcul d'indicadors estadístics en taules i
gràfics.
Estudi de l'evolució temporal en funció de diferents paràmetres.
La informació s'inclou en l'informe anual.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de juliol es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Epidemiologia i Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental
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0731-Estadística de malalties de declaració obligatòria
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General de Salut Pública i Addiccions.
Ministeri de Ciència i Innovació
Objectius
Vigilància epidemiològica, detecció de l'ocurrència anormal de les malalties de
declaració obligatòria per a l'adopció de mesures de control
Principals variables
Malaltia, localització geogràfica (provincial i/o municipal), data dels primers
símptomes, factors de risc, edat, sexe
Col·lectiu
Col·lectiu de persones malaltes assistides pel metge que notifica
Periodicitat de la difusió de dades
Setmanal
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu (informació
procedent dels metges i/o laboratoris declarants).
Tractament i anàlisi de les dades.
Transmissió de la informació al Centre Nacional d'Epidemiologia amb una periodicitat
que varia en funció de la malaltia: setmanalment, mensualment o anualment.
Difusió de resultats en el Butlletí epidemiològic setmanal.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Cada setmana es difonen resultats de la setmana anterior.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Epidemiologia i Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental
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0732-Estadística d'encefalopaties espongiformes transmissibles humanes
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General de Salut Pública i Addiccions.
Ministeri de Ciència i Innovació
Objectius
Coneixement del nombre d'afectats per les diferents formes d'encefalopatia
espongiforme transmissible humana
Principals variables
Nombre de casos. Edat i sexe
Col·lectiu
Malalts
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu (Sistema de
vigilància de les EETH).
Tractament i anàlisi de les dades.
Transmissió de la informació de manera contínua al Centre Nacional d'Epidemiologia.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
No hi ha data prevista per a la difusió de resultats.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Epidemiologia i Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental
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0733-Explotació estadística del Registre de malalts renals
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General de Salut Pública i Addiccions.
Objectius
Conéixer la incidència, supervivència, història natural i altres aspectes relacionats amb
la insuficiència renal crònica, d'acord amb l'Ordre de 20 de novembre de 1991 per la
qual es crea el Registre de malalts renals de la Comunitat Valenciana
Principals variables
Tipus de tractament, factors de risc, situació d'espera de trasplantament i
característiques de la persona (grup d'edat, sexe, residència, data inici tractament, data
tractament, nivell d'instrucció i condició socioeconòmica)
Col·lectiu
Persones pacients que reben tractament substitutiu renal en centres sanitaris situats
en la Comunitat Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Recepció de les dades dels casos declarats a l'aplicació VERA pels centres
assistencials públics o privats de la Comunitat, que administren tractament substitutiu.
Registre de Malalts Renals de la Comunitat Valenciana (REMRENAL).
Tractament i anàlisi de les dades per al càlcul d'indicadors estadístics en taules i
gràfics.
Estudi de l'evolució temporal en funció de diferents paràmetres.
La informació s'inclou en l'informe anual provisional.
Després del tancament definitiu de l'any i la realització d'estudis complementaris, com
el càlcul de la supervivència, s'elabora l'informe anual definitiu del Registre.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de setembre es difon la informació provisional de 2021 i en el mes de
desembre la informació definitiva de 2020.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Epidemiologia i Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental
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0734-Explotació estadística del Sistema d'informació sobre càncer de la Comunitat
Valenciana
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General de Salut Pública i Addiccions.
Objectius
Disposar de dades objectives sobre la importància del problema de salut que
representa el càncer en la Comunitat Valenciana a partir de l'explotació estadística del
Sistema d'informació sobre càncer de la Comunitat Valenciana, creat per Ordre de 15
de desembre de 2005 integrat pel Registre de tumors infantils (1983), el Registre de
tumors de Castelló (1995) i el Sistema d'informació oncològic (2005)
Principals variables
Freqüències de casos diagnosticats anualment de tumors malignes primaris segons
diferents variables demogràfiques com sexe, grup d'edat i per grups de diagnòstic.
S'ofereix informació d'incidència, tendència i supervivència per grups de tumors
Col·lectiu
Casos de tumors detectats i/o tractats en població de la Comunitat Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
El Sistema d'Informació sobre Càncer de la Comunitat Valenciana (SIC) obté per
procediments automatitzats les dades sobre tumors de diferents fonts clíniques i
administratives, dels centres assistencials públics i privats de la Comunitat Valenciana.
Després de la consolidació del cas per mitjà d'algorismes de decisió i els controls de
qualitat, les incongruències es resolen manualment.
La codificació es realitza amb CIEO3, CIE10 i Snomed CT.
Tractament i anàlisi de les dades i càlcul d'indicadors.
Difusió de resultats en l'Informe del Sistema d'Informació Oncològic Comunitat
Valenciana.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'octubre es difon la informació relativa a 2019.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Epidemiologia i Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental
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0735-Explotació estadística del Sistema d'informació de malalties rares
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica de Salut Pública
i del Sistema Sanitari Públic. Direcció General de Salut Pública i Addiccions.
Objectius
Conéixer la prevalença, i altres aspectes epidemiològics relacionats amb les malalties
rares d'acord amb l'Ordre de 4/2012 del 7 de març per la qual es crea el Sistema
d'informació sobre malalties rares, seguint les pautes establides en el manual de
procediments del Registre estatal de malalties rares creat i regulat per Reial decret
1091/2015, de 4 de desembre
Principals variables
Nom de la malaltia, sistema de classificació emprat per a la codificació de la malaltia
registrada, font de captació, base de diagnòstic, criteris de validació utilitzats,
característiques de la persona com grup d'edat, sexe, data de naixement
Col·lectiu
Persones pacients diagnosticades i/o ateses per una malaltia rara amb residència en
la Comunitat Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Captació automàtica de fonts de dades de clíniques assistencials i de dades
declarades específicament al Sistema d'Informació de Malalties Rares (SIER-CV).
Gestió automatitzada de dades, controls de qualitat i validació manual d'incoherències
i errors.
Tractament i anàlisi de les dades.
Elaboració de fitxes, fullets i informes tècnics per a cada grup de malalties rares
sotmeses a vigilància segons l'acord estatal del Registre de malalties rares.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de juliol es difon la informació relativa a 2019.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Epidemiologia i Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental
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0739-Explotació estadística del Registre autonòmic de centres, serveis i establiments
sanitaris
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Secretaria Autonòmica d'Eficiència i
Tecnologia Sanitària. Direcció General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària.
Objectius
Obtindre informació estadística, la seua oferta assistencial i les seues característiques,
a partir del Registre autonòmic de centres, serveis i establiments sanitaris, creat per
Decret 157/2014, de 3 d'octubre, del Consell
Principals variables
Nombre i tipus de centre, titularitat, data d'alta i modificació, oferta assistencial
Col·lectiu
Centres, serveis i establiments sanitaris públics i privats situats en la Comunitat
Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu (Registre
autonòmic de centres, serveis i establiments sanitaris de la Comunitat Valenciana
(RACSES)).
Tractament i anàlisi de les dades.
Difusió de resultats corresponents a 2021 en la "Memòria de Gestió" de la Conselleria.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'octubre es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Servei d'Acreditació, Autorització i Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris
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0740-Estadística de personal adscrit a les institucions sanitàries
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Sotssecretaria. Direcció General de
Recursos Humans.
Objectius
Coneixement i quantificació dels recursos humans adscrits a les institucions sanitàries
gestionades per la Conselleria
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
gestionades per la Conselleria
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu (Sistema
d'informació Ciro).
Tractament i anàlisi de les dades.
Difusió de resultats corresponents a 2021 en la "Memòria de Gestió" de la Conselleria.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'octubre es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Recursos Humans
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0741-Estadística de mortalitat segons causa per als districtes municipals de la ciutat
de València
Organismes que intervenen
Ajuntament de València.
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Objectius
Obtenció de dades de mortalitat segons causa per als districtes municipals de la ciutat
de València, a partir del Registre de mortalitat de la Comunitat Valenciana
Principals variables
Causes de mort CIE 10, domicili de la persona morta, edat i sexe
Col·lectiu
Defuncions registrades en el Registre de mortalitat de la Comunitat Valenciana i amb
domicili en el municipi de València
Periodicitat de la difusió de dades
Anual i biennal
Desagregació territorial dels resultats
Inframunicipal
Treballs a executar en 2022
Fitxer del Registre de mortalitat de la Comunitat Valenciana.
Tractament estadístic i càlcul d'estimacions.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'abril es difon la informació relativa a 2019 sobre districtes.
Unitat administrativa responsable
Oficina d'Estadística
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Cultura, mitjans de comunicació social, oci i esport
0801-Situació de l'ús del valencià i d'altres llengües en els diferents àmbits de la
societat
Organismes que intervenen
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació
Professional. Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.
Institut Valencià d'Estadística
Objectius
Fixar i avaluar la política lingüística a través de la realització d'estudis sociolingüístics
sobre la situació de l'ús del valencià i d'altres llengües, en els diferents àmbits de la
societat
Principals variables
Nombre de persones classificat per sexe, edat, nivell d'estudis, nacionalitat, ocupació,
anys de residència a la Comunitat Valenciana, municipi
Col·lectiu
Població resident a la Comunitat Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Quinquennal
Desagregació territorial dels resultats
Municipal
Treballs a executar en 2022
Després de rebre les microdades i els informes generals i parcials a desembre de 2021,
segons el que estableix el contracte, en 2021 s'elaboraran les conclusions.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de febrer es difon la informació relativa a l'any 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme
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0802-Situació de l'ús del valencià i altres llengües entre el personal de l'administració
pública
Organismes que intervenen
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació
Professional. Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.
Objectius
Fixar i avaluar la política lingüística a través de la realització d'estudis sociolingüístics
sobre la situació de l'ús del valencià i d'altres llengües entre el personal de
l'Administració del Consell, personal del sistema sanitari públic, personal de Justícia i
personal de les administracions locals
Principals variables
Nombre de persones per administració classificat per sexe, edat, nivell d'estudis,
nacionalitat, ocupació, anys de residència a la Comunitat Valenciana, municipi
Col·lectiu
Personal de les administracions valencianes: personal de l'Administració del Consell,
personal del sistema sanitari públic, personal de Justícia i personal de les
administracions locals
Periodicitat de la difusió de dades
Quinquennal
Desagregació territorial dels resultats
Municipal
Treballs a executar en 2022
- Enquesta sobre el valencià en l'Administració autonòmica 2021:
(el contracte estableix el lliurament de les microdades i els informes per al desembre
de 2021)
Difusió de resultats.
- Enquesta d'actituds i usos lingüístics en la justícia valenciana 2022:
Treball de camp.
Processament de dades.
Elaboració de conclusions.
Difusió de resultats.
- Enquesta d'actituds i usos lingüístics en la sanitat pública valenciana 2022:
Treball de camp.
Processament de dades.
Elaboració de conclusions.
Difusió de resultats.
- Enquesta d'actituds i usos lingüístics en l'Administració local valenciana 2023:
Preparació del contracte.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de març es difon la informació relativa a l'Enquesta sobre el valencià en
l'Administració autonòmica 2021.
En el mes d'octubre es difon la informació relativa a l'Enquesta d'actituds i usos
lingüístics en la justícia valenciana 2022 i a l'Enquesta d'actituds i usos lingüístics en la
sanitat pública valenciana 2022.
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Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme
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0803-Estadística del sistema bibliotecari valencià
Organismes que intervenen
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport.
Direcció General de Cultura i Patrimoni.
Objectius
Conéixer les característiques del sistema bibliotecari valencià i els seus principals
indicadors d'activitat
Principals variables
Índexs de lectura i préstec, nombre de persones sòcies, fons existents, titularitat
biblioteca, tipus de biblioteca, servicis i instal·lacions, personal, gastos, activitats,
automatització i Internet, moviments bibliogràfics, productes documentals, horaris
Col·lectiu
Centres del sistema bibliotecari valencià
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Municipal
Treballs a executar en 2022
Recollida i depuració mensual d'informació estadística a partir de dades d'origen
administratiu (només de biblioteques públiques).
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2021.
Difusió dels resultats en el mapa de biblioteques de la Comunitat Valenciana.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de juliol es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques
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0804-Estadística de museus i col·leccions museogràfiques
Organismes que intervenen
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport.
Direcció General de Cultura i Patrimoni.
Ministeri de Defensa
Ministeri de Cultura i Esport
Objectius
Coneixement de les infraestructures i activitats de les institucions museístiques
reconegudes de la Comunitat Valenciana
Principals variables
Infraestructura, equipament, servicis, activitat, accessibilitat, personal, fons, titularitat,
tipologia
Col·lectiu
Museus i col·leccions museogràfiques permanents reconeguts ubicats a la Comunitat
Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Biennal
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Participació contínua en aspectes metodològics de l'estadística segons el marc de
cooperació establit amb el Ministeri.
Com les estadístiques que implementa el Ministeri són biennals, en aquesta anualitat
no hi ha ni anàlisi de la informació pel Ministeri, ni difusió de resultats de 2021 pel
Ministeri.
Recollida i depuració de la informació relativa a l'any 2022.
Anàlisi de la informació pel Ministeri.
Difusió de resultats detallats de 2020 pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus
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0805-Estadística de la xarxa de biblioteques públiques de la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport.
Direcció General de Cultura i Patrimoni.
Objectius
Coneixement de les característiques de les biblioteques públiques valencianes i els
seus principals indicadors d'activitat
Principals variables
Població i municipis servits, visites, persones usuàries, préstecs, fons existents,
titularitat biblioteca, tipus de biblioteca, servicis i instal·lacions, personal, gastos,
activitats, automatització i Internet, moviments bibliogràfics, productes documentals,
horaris
Col·lectiu
Biblioteques públiques de la Comunitat Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Municipal
Treballs a executar en 2022
Recollida de les dades estadístiques de les biblioteques públiques corresponents a
l'exercici 2021 entre gener i abril de 2022.
Fins al mes de juny es revisen i completen les dades i al juny es remeten al Ministeri.
Difusió dels resultats en el mapa de biblioteques públiques de la Comunitat
Valenciana.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de juliol es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques
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0806-Estadística del depòsit legal de la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport.
Direcció General de Cultura i Patrimoni.
Objectius
Coneixement de les característiques de la producció bibliogràfica, sonora, visual,
audiovisual i digital inscrita en el Depòsit Legal de la Comunitat Valenciana
Principals variables
Tipus de document, idioma, lloc d'edició
Col·lectiu
Oficines de Depòsit Legal de la Comunitat Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida de les dades estadístiques referents a Depòsit Legal de la Comunitat
Valenciana durant l'exercici 2022.
Difusió de resultats de 2021 a la Memòria Anual de la Biblioteca Valenciana Nicolau
Primitiu (BVNP) en la seua pàgina web.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de gener es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques
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0807-Estadística d'arxius de la Generalitat
Organismes que intervenen
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport.
Direcció General de Cultura i Patrimoni.
Objectius
Obtindre informació estadística relativa als arxius del Sistema arxivístic valencià
Principals variables
Equipament i infraestructures, servicis, personal, activitats que realitzen, dades d'ús
Col·lectiu
Centres d'arxius de la Comunitat Valenciana (Sistema arxivístic valencià)
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Municipal
Treballs a executar en 2022
Recollida de dades dels arxius públics i d'alguns privats a través del Cens del Patrimoni
Documental Valencià, que comprén la informació bàsica sobre els fons i col·leccions
de documents del patrimoni documental valencià, així com de les instal·lacions d'uns
1135 arxius, dels quals 546 són municipals i desagregats per províncies: 135 pertanyen
a Castelló, 143 pertanyen a Alacant i 268 pertanyen a València i la resta d'arxius del
Sistema Arxivístic Valencià (parroquials, privats, etc.).
Com a conseqüència de les ajudes que es donen des del nostre servei, ens assegurem
que tant els municipis com les mancomunitats actualitzen elles mateixes les dades del
Cens de Patrimoni Documental.
Amb la resta de municipis, que no demanen ajudes, es fa una revisió de les dades
contactant amb els responsables dels arxius.
Pel moment no hi ha ajudes a institucions privades, es fa un cribratge de les
institucions privades i la corresponent actualització, a mesura que ens demanen
l´accés al Savex.
Difusió de resultats per la Conselleria en l'apartat dedicat al Cens del Patrimoni
Documental Valencià i en la part inferior a través d'un bàner.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de febrer es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques

141

0808-Explotació estadística del Registre territorial de la propietat intel·lectual de la
Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport.
Direcció General de Cultura i Patrimoni.
Objectius
Obtindre informació estadística relativa a les sol·licituds d'inscripció en el Registre
territorial de la propietat intel·lectual de la Comunitat Valenciana
Principals variables
Sol·licituds d'inscripció segons resultat de la sol·licitud, transmissions de drets,
publicitat registral, tipus de dret, taxes
Col·lectiu
Sol·licituds d'inscripció en el Registre territorial de la propietat intel·lectual de la
Comunitat Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida de les dades estadístiques del Registre territorial de la Propietat Intel·lectual
de la Comunitat Valenciana corresponents a l'exercici 2021 entre gener i abril de 2022.
Fins al mes de juliol es revisen i completen les dades i es presenta l'Informe d'activitats
corresponent al Ministeri de Cultura i Esport.
Difusió dels resultats pel Ministeri en la publicació: "Anuario de Estadísticas Culturales
2021. Registro General de la Propiedad Intelectual".
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques
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0810-Estadística de finançament i gasto públic en cultura
Organismes que intervenen
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Sotssecretaria
Ministeri de Cultura i Esport
Objectius
Coneixement dels recursos econòmics del sector públic destinats a la cultura
Principals variables
Gasto en cultura avaluat sobre la base del pressupost liquidat en la fase d'obligacions
reconegudes segons activitat cultural i classificació pressupostària
Col·lectiu
Agents de la cultura de l'Administració de la Generalitat
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
Treballs a executar en 2022
Participació contínua en aspectes metodològics segons el marc de cooperació establit
amb el Ministeri.
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2020 (pressupost liquidat).
Remissió de la informació al Ministeri, segons el calendari establit per aquest
organisme.
Difusió de resultats pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Règim Econòmic
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0811-Explotació estadística del Registre d'entitats esportives de la Comunitat
Valenciana
Organismes que intervenen
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport.
Direcció General d'Esport.
Objectius
Coneixement de les característiques bàsiques de les entitats esportives de la
Comunitat Valenciana a partir de la informació del Registre d'entitats esportives
Principals variables
Nombre d'entitats inscrites segons tipus d'entitat
Col·lectiu
Inscripcions en el Registre d'entitats esportives
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
Treballs a executar en 2022
Finalització dels treballs d'implantació d'una aplicació informàtica que farà possible
l'extracció d'una major quantitat d'informació estadística.
Recollida de les dades de l'aplicació informàtica del Registre d'entitats esportives de la
Comunitat Valenciana.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2021.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de setembre es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Esport

144

0812-Estadística d'esportistes d'elit
Organismes que intervenen
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport.
Direcció General d'Esport.
Objectius
Anàlisi i seguiment d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana
Principals variables
Esportistes i resultats segons nivell i categoria per sexe
Col·lectiu
Esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu i per
sol·licituds.
Elaboració de la llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana de l'any 2022,
corresponent a resultats esportius de l'any 2021.
Anàlisi en memòria i web del departament.
Publicació de la llista en el DOGV.
Difusió de resultats a partir de la llista en el Portal estadístic de la Generalitat
Valenciana (PeGV).
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de juny es difondrà la informació de l'any 2022, corresponent a resultats
esportius de l'any 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Esport. Servei d'Esport d'Elit i Formació Esportiva.
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0813-Estadística de les llicències federatives i dels clubs esportius de les
federacions esportives valencianes
Organismes que intervenen
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport.
Direcció General d'Esport.
Objectius
Coneixement del nombre de llicències federatives així com dels clubs esportius de les
federacions esportives valencianes
Principals variables
Nombre de llicències federatives masculines i femenines i nombre de clubs de les
federacions esportives valencianes per categoria esportiva
Col·lectiu
Federacions esportives valencianes
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida de dades a partir de la documentació presentada amb la sol·licitud de
subvenció de cada federació per a les despeses anuals de funcionament.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2021.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de setembre es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Esport
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0814-Estadística d'activitats nàutiques
Organismes que intervenen
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Secretaria Autonòmica
d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible. Direcció General de Ports,
Aeroports i Costes.
Objectius
Difusió d'informació estadística relativa a diverses activitats nàutiques desenrotllades
en la Comunitat
Principals variables
Principals característiques de les activitats d'arrendament d'embarcacions de
recreació, escoles nàutiques i centres de busseig autoritzats
Col·lectiu
Persones o entitats que sol·liciten autorització o inscripció en el registre per a realitzar
estes activitats
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Treballs previs de valoració de les fonts per a l'estadística d'Arrendament
d'embarcacions de recreació:
1.- informació del tràmit GUC corresponent (aproximada, perquè no comptaria les
entrades fetes en paper).
2.- informació extreta de l'aplicació ESPIGON (encara en construcció).
Valoració de la informació extreta de l'aplicació DDM de les Escoles Nàutiques i
Centres de Busseig.
Calendari de difusió de resultats en 2022
No es publicaran resultats.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes
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0815-Estadístiques del joc
Organismes que intervenen
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Secretaria Autonòmica d'Hisenda. Direcció
General de Tributs i Joc.
Objectius
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 de joc, sales de bingo, salons de joc, salons recreatius i els
establiments determinats en el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar on
s'instal·len màquines recreatives i d'atzar i locals específics d'apostes), recaptació,
ingressos bruts de les empreses per als distints subsectors i modalitats de joc, volum
de cartons de bingo jugats, recaptació de casinos de joc
Col·lectiu
Empreses titulars d'autorització per a la realització de jocs i apostes: empreses de
màquines recreatives i d'atzar, entitats i empreses titulars de sales de bingo, empreses
titulars de salons, empreses titulars de casinos i entitats operadores d'apostes
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2021.
Explotació estadística i difusió dels corresponents resultats en l'"Informe anual del joc
en la Comunitat Valenciana".
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'octubre es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Joc
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Educació
0901-Estadística de beques i ajudes a l'estudi en ensenyances no universitàries
finançades per la Generalitat
Organismes que intervenen
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació
Professional. Direcció General de Centres Docents.
Ministeri d'Educació i Formació Professional
Objectius
Coneixement dels recursos econòmics destinats a beques i ajudes per l'Administració
Educativa de la Generalitat per a ensenyances no universitàries
Principals variables
Beques i ajudes concedides amb detall del nombre de persones beneficiàries i l'import
de les ajudes per nivells educatius i tipus d'ajuda
Col·lectiu
Alumnat beneficiari d'ajudes en ensenyances no universitàries
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Participació contínua en aspectes metodològics de l'estadística segons el marc de
cooperació establit amb el Ministeri.
Coordinació i execució de la recollida, depuració i tractament de la informació.
Anàlisi de qualitat de les dades i obtenció de l'estadística del curs 2021-2022 d'acord
amb la metodologia de l'estadística estatal aprovada per la Comissió d'Estadística de
la Conferència d'Educació.
Transmissió de les dades estadístiques al Ministeri.
Difusió de resultats pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Centres Docents
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0902-Estadística d'ensenyances no universitàries (centres, matrícula, graduats i
personal)
Organismes que intervenen
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació
Professional. Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació.
Ministeri d'Educació i Formació Professional
Objectius
Coneixement de la situació de les ensenyances regulades per l'Administració
Educativa de la Generalitat per als nivells anteriors a l'universitari
Principals variables
Unitats, educació plurilingüe i intercultural, alumnat matriculat, alumnat repetidor,
alumnat de nou ingrés, alumnat que necessita recursos addicionals, alumnat estranger,
graduats, personal, servicis complementaris. Titularitat del centre, ensenyances,
variables demogràfiques i curriculars de l'alumnat matriculat i graduat, categoria,
dedicació i gènere del personal, àrea geogràfica de procedència de l'alumnat estranger
Col·lectiu
Centres docents no universitaris
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Municipal
Treballs a executar en 2022
Participació contínua en aspectes metodològics de l'estadística segons el marc de
cooperació establit amb el Ministeri.
Coordinació i execució de la recollida, depuració i tractament de la informació.
Anàlisi de qualitat de les dades i obtenció de l'estadística del curs 2021-2022 d'acord
amb la metodologia de l'estadística estatal aprovada per la Comissió d'Estadística de
la Conferència d'Educació.
Transmissió de les dades estadístiques al Ministeri.
Difusió de resultats pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Innovació i Qualitat Educativa
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0903-Estadística de gasto públic en educació
Organismes que intervenen
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Sotssecretaria.
Ministeri d'Educació i Formació Professional
Objectius
Coneixement dels recursos econòmics del sector públic destinats a l'educació
Principals variables
Gasto en educació en tots els nivells d'ensenyança, avaluat 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 i Universitats públiques
valencianes
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
Treballs a executar en 2022
Participació contínua en tasques metodològiques segons el marc de cooperació
establit amb el Ministeri.
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu i obtenció de
l'estadística segons els manuals metodològics acordats.
Transmissió dels fitxers de l'estadística de l'any 2021 al Ministeri el 31 de juliol i revisió
dels resultats a difondre.
Difusió de resultats pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Règim Econòmic
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0907-Estadística de l'alumnat de formació professional
Organismes que intervenen
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació
Professional. Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació.
Ministeri d'Educació i Formació Professional
Objectius
Coneixement del perfil, situació, trajectòria i resultats acadèmics de l'alumnat de
formació professional de centres de la Comunitat Valenciana, i satisfacció de
requeriments internacionals
Principals variables
Grups, alumnat matriculat, alumnat de nou ingrés, alumnat estranger, graduats.
Titularitat del centre, ensenyances, família professional, variables demogràfiques i
curriculars de l'alumnat graduat i àrea de procedència de l'alumnat estranger
Col·lectiu
Alumnat de centres de formació professional de la Comunitat Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Participació contínua en aspectes metodològics de l'estadística segons el marc de
cooperació establit amb el Ministeri.
Coordinació i execució de la recollida, depuració i tractament de la informació.
Anàlisi de qualitat de les dades i obtenció de l'estadística del curs 2021-2022 d'acord
amb la metodologia de l'estadística estatal aprovada per la Comissió d'Estadística de
la Conferència d'Educació.
Transmissió de les dades estadístiques al Ministeri.
Difusió de resultats pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Innovació i Qualitat Educativa
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0908-Estadística de l'alumnat d'ensenyaments professionals de música, dansa, arts
plàstiques i disseny i ensenyaments esportius de règim especial
Organismes que intervenen
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació
Professional. Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació.
Ministeri d'Educació i Formació Professional
Objectius
Coneixement del perfil, situació, trajectòria i resultats acadèmics de l'alumnat
d'ensenyaments professionals de música, dansa, arts plàstiques i disseny i
ensenyaments esportius de règim especial de centres de la Comunitat Valenciana i
satisfacció de requeriments internacionals
Principals variables
Grups, alumnat matriculat, alumnat de nou ingrés, alumnat estranger, titulats.
Titularitat del centre, ensenyaments, especialitat, variables demogràfiques i curriculars
de l'alumnat graduat i àrea de procedència de l'alumnat estranger
Col·lectiu
Alumnat de centres d'ensenyaments professionals de música, dansa, arts plàstiques i
disseny i ensenyaments esportius de règim especial de la Comunitat Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Participació contínua en aspectes metodològics de l'estadística segons el marc de
cooperació establit amb el Ministeri.
Coordinació i execució de la recollida, depuració i tractament de la informació.
Anàlisi de qualitat de les dades i obtenció de l'estadística del curs 2021-2022 d'acord
amb la metodologia de l'estadística estatal aprovada per la Comissió d'Estadística de
la Conferència d'Educació.
Transmissió de les dades estadístiques al Ministeri.
Difusió de resultats pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Innovació i Qualitat Educativa
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0909-Estadística de mobilitat del professorat d'ensenyances no universitàries en
centres públics
Organismes que intervenen
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació
Professional. Direcció General de Personal Docent.
Ministeri d'Educació i Formació Professional
Objectius
Coneixement dels fluxos de professorat en els centres públics de la Comunitat
Valenciana derivats dels concursos de trasllats de personal docent no universitari
convocats per la Generalitat
Principals variables
Participants en el concurs de trasllats, places oferides, resultats del concurs
Col·lectiu
Participants en concursos de trasllats de personal docent no universitari convocats per
la Generalitat
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Participació en les tasques metodològiques.
Obtenció de la informació, segons els manuals metodològics acordats, del concurs de
trasllats de personal dels cossos docents de la Generalitat celebrats al final del curs
2020-2021.
Depuració, elaboració i transmissió dels fitxers al Ministeri.
Revisió dels resultats a publicar.
Difusió de resultats pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Provisió de Personal Docent. Servei de Provisió i Concursos de
Personal Docent.
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0910-Estadística de beques i ajudes a l'estudi en ensenyances universitàries
finançades per la Generalitat
Organismes que intervenen
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. Secretaria Autonòmica
d'Universitats i Investigació. Direcció General d'Universitats.
Ministeri d'Universitats
Universitats de la Comunitat Valenciana
Objectius
Coneixement dels recursos econòmics destinats a beques i ajudes per l'Administració
Educativa de la Generalitat per a ensenyances universitàries
Principals variables
Beques i ajudes, alumnat becari i import de les beques concedides per nivells
educatius i tipus de beca
Col·lectiu
Alumnat becari de centres universitaris de la Comunitat Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Participació en les tasques metodològiques de l'estadística segons el marc de
cooperació establit amb el Ministeri.
Recollida de la informació estadística de l'exercici 2021 a partir de dades d'origen
administratiu.
Tractament i càrrega de les dades en el Sistema Integrat d'Informació Universitària
(SIIU).
Participació en la revisió dels resultats a difondre.
Difusió de resultats pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Universitats
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0911-Estadística d'ensenyances universitàries (centres, matrícula, graduats i
personal)
Organismes que intervenen
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. Secretaria Autonòmica
d'Universitats i Investigació. Direcció General d'Universitats.
Ministeri d'Universitats
Objectius
Coneixement del sistema educatiu universitari de la Comunitat Valenciana
Principals variables
Centres universitaris i les seues característiques, alumnes matriculats i graduats,
personal docent i no docent
Col·lectiu
Universitats de la Comunitat Valenciana, estudiants i personal
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Supervisió de la càrrega que realitzen les universitats de la informació estadística a
partir de dades d'origen administratiu del curs.
Difusió de resultats pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Universitats
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0912-Estadística de proves d'accés a la universitat
Organismes que intervenen
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. Secretaria Autonòmica
d'Universitats i Investigació. Direcció General d'Universitats.
Ministeri d'Universitats
Universitats de la Comunitat Valenciana
Objectius
Coneixement i quantificació dels estudiants que realitzen les proves d'accés a la
universitat cada any, tant en la fase general com en la fase específica, així com les
notes que obtenen en cada una de les matèries matriculades
Principals variables
Via d'accés, nota d'accés, nota obtinguda en les diferents fases del procés d'accés,
nota de l'estudi que li dona accés a la prova, etc. Sexe, edat, nacionalitat
Col·lectiu
Alumnat que participa en les proves de la Comunitat Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Recollida de la informació estadística a partir de dades d'origen administratiu relativa a
les proves celebrades l'any 2022.
Tractament i càrrega de les dades en el Sistema Integrat d'Informació Universitària
(SIIU).
Difusió de resultats pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Universitats
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0913-Estadística de finançament i gasto de les universitats públiques de la Comunitat
Valenciana
Organismes que intervenen
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. Secretaria Autonòmica
d'Universitats i Investigació. Direcció General d'Universitats.
Ministeri d'Universitats
Universitats de la Comunitat Valenciana
Objectius
Coneixement de la situació pressupostària i financera de les universitats públiques de
la Comunitat Valenciana
Principals variables
Liquidació pressupostària de gastos i d'ingressos de les universitats públiques, gastos
de personal, de béns i servicis, financers, etc. Anàlisi del balanç i del compte de
resultats
Col·lectiu
Universitats públiques de la Comunitat Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Recopilació de la informació: Formulari d'Indicadors Financers i Formulari d'Indicadors
Pressupostaris que emplenen les Universitats.
Remissió dels comptes anuals de les universitats públiques de la Comunitat
Valenciana al Ministeri per a la seua depuració, homogeneïtzació i càrrega en el
Sistema Integrat d'Informació Universitària (SIIU).
Difusió de resultats pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Universitats
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0914-Estadística de formació professional per a l'ocupació. Resultats de la gestió de
programes
Organismes que intervenen
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. LABORA
Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Direcció General d'Ocupació i Formació.
Ministeri de Treball i Economia Social
Objectius
Coneixement i difusió d'informació relativa a cursos i alumnat desenrotllats en el marc
dels programes de formació professional per a l'ocupació gestionats per la Generalitat
Principals variables
Cursos impartits, alumnat participant i alumnat que ha obtingut avaluació positiva.
Duració, nivell i lloc on s'impartixen els cursos, sexe, edat i situació laboral de l'alumnat
Col·lectiu
Cursos impartits de formació per a l'ocupació, alumnat
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida mensual d'informació estadística de dades d'origen administratiu.
Tractament de les dades.
Remissió de dades al Ministeri.
Difusió de resultats en la Memòria LABORA-2020.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de desembre es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Formació Professional per a l'Ocupació

159

0915-Equipament escolar de la ciutat de València
Organismes que intervenen
Ajuntament de València.
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Objectius
Conéixer el nombre i les característiques dels centres d'educació no universitaris de la
ciutat de València
Principals variables
Centres, unitats, alumnat i professorat per ubicació geogràfica, nivell d'ensenyança,
règim
Col·lectiu
Centres d'estudis no universitaris
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Inframunicipal
Treballs a executar en 2022
Fitxer extret per a l'elaboració de l'Estadística per la Conselleria de tots els centres de
l'àrea metropolitana de València, al moment de finalització de la matrícula per al
sistema educatiu no universitari.
Tractament estadístic.
Càrrega a BD.
Extracció i tabulació.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de desembre es difon la informació relativa al curs 2022/2023.
Unitat administrativa responsable
Oficina d'Estadística
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Investigació, desenvolupament i innovació
1001-Estadística sobre activitats en I+D. Resultats per a la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Institut Nacional d'Estadística
Objectius
Mesurament dels recursos econòmics i humans destinats a activitats d'I+D en els
sectors: empreses, administracions públiques, ensenyament superior i institucions
privades sense finalitats de lucre
Principals variables
Despeses i personal emprat en I+D
Col·lectiu
Empreses, organismes públics, unitats locals d'institucions privades sense finalitats de
lucre i universitats, totes amb activitats d'I+D
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Explotació estadística de les microdades corresponents a la Comunitat Valenciana que
formen part de la mostra nacional de l'operació Estadística sobre activitats en I+D que
elabora l'Institut Nacional d'Estadística, cedides a finalitats estadístiques mitjançant
conveni de col·laboració per a l'explotació ampliada de resultats d'àmbit sectorial i/o
territorial.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2020 (provisional i definitiu).
Difusió de resultats.
Elaboració dels directoris d'unitats que han rebut finançament de la Generalitat per a
activitats d'I+D, que s'utilitzen com a marc d'aquesta estadística.
Hi ha subscrit un conveni de col·laboració entre l'Institut Nacional d'Estadística i la
Generalitat que regula aquesta activitat.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de febrer es difon la informació relativa a les dades de 2020.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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1002-Enquesta sobre innovació en les empreses. Resultats per a la Comunitat
Valenciana
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Institut Nacional d'Estadística
Objectius
Coneixement de les activitats innovadores de les empreses, els resultats de la
innovació i el seu impacte econòmic
Principals variables
Despeses en activitats innovadores i impacte econòmic per a les empreses per
branques d'activitat
Col·lectiu
Empreses
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Explotació estadística de les microdades corresponents a la Comunitat Valenciana que
formen part de la mostra nacional de l'operació estadística Enquesta sobre innovació
en les empreses que elabora l'Institut Nacional d'Estadística, cedides a finalitats
estadístiques mitjançant conveni de col·laboració per a l'explotació ampliada de
resultats d'àmbit sectorial i/o territorial.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2020.
Difusió de resultats.
Elaboració dels directoris d'empreses que han rebut finançament de la Generalitat per
a activitats d'I+D, que s'utilitzen com a marc d'aquesta enquesta.
Hi ha subscrit un conveni de col·laboració entre l'Institut Nacional d'Estadística i la
Generalitat que regula aquesta activitat.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de març es difon la informació relativa a 2020.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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1003-Indicadors d'alta tecnologia
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Objectius
Obtindre informació sobre sectors productius i productes considerats "d'alta
tecnologia"
Principals variables
Per a branques d'activitat: indicadors d'I+D, indicadors d'innovació, ocupats, valor de la
producció, valor afegit, nombre d'empreses. Per a productes: valor de la producció,
valor de les importacions, valor de les exportacions
Col·lectiu
No aplicable
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recopilació de la informació de fonts estadístiques existents.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents fins a 2020.
Migració de les dades a la plataforma estàndard de difusió de la informació
estadística.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de desembre es difon la informació relativa a 2020.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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Societat de la Informació
1101-Estadística sobre la societat de la informació i la comunicació en els centres
educatius no universitaris
Organismes que intervenen
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació
Professional. Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació.
Ministeri d'Educació i Formació Professional
Objectius
Conéixer la implantació i utilització, en els centres docents, de les noves tecnologies
associades a la societat de la informació i satisfer les demandes nacionals i
internacionals d'indicadors estadístics
Principals variables
Equipament informàtic del centre, connexió a Internet i nivell de coneixement i d'ús de
les noves tecnologies pel professorat, tipus de centre, titularitat, ubicació geogràfica,
grandària del centre i nivell d'ensenyança
Col·lectiu
Centres educatius d'ensenyança de règim general no universitària
Periodicitat de la difusió de dades
Biennal
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Participació contínua en aspectes metodològics de l'estadística segons el marc de
cooperació establit amb el Ministeri.
Difusió de resultats del curs 2020-2021 pel Ministeri abans del 31 de maig de 2022.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Innovació i Qualitat Educativa
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1102-Estadística de l'observatori de l'administració electrònica de la Generalitat
Organismes que intervenen
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Secretaria Autonòmica d'Hisenda. Direcció
General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital
Objectius
Coneixement del grau d'implantació de l'administració electrònica en l'àmbit de la
Generalitat Valenciana
Principals variables
Tràmits telemàtics disponibles, notificacions (distingint enviades i lliurades), accessos
a l'àrea personal (carpeta ciutadana), nombre de pagaments online, nombre
d'anotacions registrals creades, ús del portafirmes, ús dels serveis de la Plataforma
autonòmica d'interoperabilitat (PAI)
Col·lectiu
Procediments administratius, portals d'Internet, perfils de xarxes socials, etc. de la
Generalitat Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu i revisió de
les dades (data de referència 31-12-2021).
Tractament i actualització de les variables i indicadors.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de gener es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Modernització
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1103-Enquesta de tecnologies de la informació i comunicació en les llars, en la ciutat
de València
Organismes que intervenen
Ajuntament de València.
Objectius
Conéixer l'equipament de les llars de la ciutat de València i l'ús per part de la població
de les tecnologies de la informació i comunicació
Principals variables
Nombre de llars que disposen d'ordinador, accés a Internet, telèfon (tipologia), etc. en
la ciutat. Nombre de persones usuàries de les diferents tecnologies, freqüència i motiu
d'ús
Col·lectiu
Llars de la ciutat de València. Població resident en la ciutat de València major de 15
anys
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Municipal
Treballs a executar en 2022
Explotació estadística de les microdades per a la mostra de la ciutat de València de
l'enquesta elaborada per l'Institut Nacional d'Estadística.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'abril es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Oficina d'Estadística
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Administracions públiques, activitat política i associacions
1201-Resultats electorals
Organismes que intervenen
Presidència de la Generalitat. Secretaria Autonòmica de Prospectiva i Comunicació.
Direcció General d'Anàlisi i Polítiques Públiques.
Objectius
Conéixer els resultats de les distintes consultes electorals celebrades a la Comunitat
Valenciana
Principals variables
Població censada, vots emesos, abstencions, vots obtinguts per candidatures,
diputades i diputats, regidores i regidors electes, alcaldesses i alcaldes electes
Col·lectiu
Meses electorals
Periodicitat de la difusió de dades
Altres periodicitats
Desagregació territorial dels resultats
Inframunicipal
Treballs a executar en 2022
Manteniment del banc de dades "Arxiu històric electoral".
Llevat que hagen eleccions anticipades, no hi haurà difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Sense difusió prevista.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Anàlisi i Polítiques Públiques
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1202-Estudis d'opinió
Organismes que intervenen
Presidència de la Generalitat. Secretaria Autonòmica de Prospectiva i Comunicació.
Direcció General d'Anàlisi i Polítiques Públiques.
Objectius
Seguiment de la valoració subjectiva de la situació social, econòmica i política a la
Comunitat Valenciana. Avaluar i valorar les polítiques públiques desenvolupades pel
Consell en l'àmbit de l'opinió pública
Principals variables
Valoració dels principals problemes de la Comunitat, valoració de la situació
econòmica i prospectiva, valoració de la situació política i prospectiva, coneixement i
valoració de les polítiques desenvolupades pel Consell
Col·lectiu
Població resident a la Comunitat Valenciana de 18 i més anys d'edat
Periodicitat de la difusió de dades
Semestral
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Realització d'una enquesta mitjançant entrevista domiciliària a persones de 18 o més
anys.
Realització de dues enquestes mitjançant entrevista telefònica a persones de 18 o més
anys.
Tractament de les dades.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En els mesos de juny i desembre es difon informació semestral relativa a 2022.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Anàlisi i Polítiques Públiques
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1203-Sistema d'indicadors per al seguiment i l'avaluació dels programes operatius de
la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i
Finançament. Direcció General de Fons Europeus .
Objectius
Construir un sistema d'indicadors estadístics que permeten el seguiment i l'avaluació
dels objectius establits en els programes operatius de projectes i fons europeus
Principals variables
Import de la sol·licitud de reembossament dels programes operatius FEDER CV 20142020, FSE CV 2014-2020 i programa operatiu d'ocupació juvenil 2014-2020, nombre de
participants del programa operatiu FSE CV 2014-2020 desglossat per hòmens i dones
Col·lectiu
Gestors dels programes operatius FEDER CV 2014-2020, FSE CV 2014-2020 i programa
operatiu d'ocupació juvenil 2014-2020
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Els treballs a executar en 2022 s'emmarquen en el conjunt de les actuacions
contemplades en els Programes Operatius FEDER CV 2014-2020, FSE CV 2014-2020 i
Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020.
Reprogramació del POCV FSE.
Les dades es difonen en l'Informe Anual d'Execució corresponent a cada programa.
Es duen a terme treballs de programació dels nous Programes Operatius 2021-2027.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En l'últim trimestre de l'any es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Projectes i Fons Europeus
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1204-Pressupostos de la Generalitat
Organismes que intervenen
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Secretaria Autonòmica d'Hisenda. Direcció
General de Pressupostos.
Objectius
Conéixer l'activitat pressupostària de la Generalitat Valenciana, les fonts de
finançament i assignació de recursos realitzada en cada exercici, així com la seua
evolució al llarg del temps
Principals variables
Pressupostos de gastos i ingressos: crèdits i previsions inicials
Col·lectiu
Partides d'ingressos i gastos dels Pressupostos de la Generalitat
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu.
Difusió de les diferents fases dels pressupostos en els quals s'ofereix informació de
despeses i ingressos segons la classificació econòmica i de la despesa segons
capítols i la seua classificació funcional.
S'inclou també informació sobre dades de personal i sobre el sector públic
instrumental de la Generalitat, així com un informe general d'impacte de gènere que
analitza el pressupost des de la perspectiva de gènere.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de gener es difon la informació relativa a 2022.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Elaboració, Programació Pressupostària i Relacions Financeres
amb les Entitats Locals
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1205-Execució pressupostària de la Generalitat
Organismes que intervenen
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Secretaria Autonòmica d'Hisenda. Direcció
General de Pressupostos.
Objectius
Presentació de les xifres d'ingressos i gastos corresponents a les distintes fases de
l'execució pressupostària de la Generalitat Valenciana
Principals variables
Ingressos i gastos en les seues distintes fases d'execució
Col·lectiu
Partides d'ingressos i gastos dels Pressupostos de la Generalitat
Periodicitat de la difusió de dades
Mensual
Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu i enviament
de la informació estadística al Ministeri conforme al que s'estableix en l'Ordre
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Difusió de resultats al Visor Pressupostari del portal GVA Oberta.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Difusió mensual de la informació relativa al mes anterior.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Elaboració, Programació Pressupostària i Relacions Financeres
amb les Entitats Locals
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1206-Estadístiques tributàries
Organismes que intervenen
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Agència Tributària Valenciana.
Objectius
Recopilar i difondre informació relativa a l'estructura, procedència i quantia de la
recaptació de la Generalitat i les seues entitats autònomes a fi d'aprofundir en el
coneixement dels pressupostos autonòmics des de la perspectiva dels ingressos
Principals variables
Recaptació neta segons figures tributàries pròpies, cedides de gestió pròpia i cedides
gestionades per l'Estat
Col·lectiu
Liquidacions tributàries efectuades pels subjectes passius
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2021.
Difusió dels resultats des de la perspectiva dels ingressos al Visor Pressupostari del
portal GVA Oberta (http:\\visorpressupostari.gva.es).
Difusió pel Ministeri dels resultats relacionats amb la gestió de les figures tributàries
cedides gestionades per l'Estat.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de setembre es difon al Visor Pressupostari del portal GVA Oberta la
informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de l'Agència Tributària Valenciana
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1207-Compte general de la Generalitat
Organismes que intervenen
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Intervenció General. Direcció General de la
Intervenció.
Objectius
Rendició del compte General de la Generalitat de conformitat amb el que preveu la Llei
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic
Instrumental i de Subvencions
Principals variables
Comptes anuals de l'Administració de la Generalitat, resta de subjectes integrats en el
sector públic administratiu de la Generalitat, subjectes integrats en el sector públic
empresarial i fundacional, universitats públiques valencianes, així com els informes
d'auditoria emesos en execució del pla anual d'auditories
Col·lectiu
Administració de la Generalitat, resta de subjectes integrats en el sector públic
administratiu de la Generalitat, subjectes integrats en el sector públic empresarial i
fundacional, universitats públiques valencianes
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a l'exercici 2021.
Difusió de resultats, que inclouen balanç, compte del resultat econòmic patrimonial,
estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu, estat de liquidació del
pressupost i memòria.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de juliol es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Viceintervenció General de Comptabilitat
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1208-Explotació estadística del Registre oficial de contractes
Organismes que intervenen
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Sotssecretaria.
Objectius
Coneixement detallat dels contractes celebrats per l'Administració de la Generalitat i el
seu Sector Públic
Principals variables
Principals característiques dels contractes formalitzats i contractes menors (òrgan de
contractació, forma d'adjudicació, tipus de contracte, import de l'adjudicació, tràmit,
finançament, etc.) segons model oficial aprovat per a la seua inscripció en el Registre
oficial de contractes
Col·lectiu
Contractes inscrits en el Registre oficial de contractes
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu (Registre
oficial de contractes).
Tractament, anàlisi i obtenció de resultats corresponents a 2021.
Enviament de la informació estadística, d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, conforme als requisits establits mitjançant l'orde
ministerial EHA/1077/2005, de 31 de març.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'octubre es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la
Generalitat Valenciana. Servei de Registre de Contractes.
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1209-Explotació estadística del Registre d'associacions
Organismes que intervenen
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. Secretaria Autonòmica de
Justícia i Administració Pública. Direcció General de Modernització i Relacions amb
l'Administració de Justícia.
Objectius
Analitzar l'estructura i el moviment de les associacions a la Comunitat Valenciana
Principals variables
Associacions per tipologies, inscripcions, dissolucions i modificacions
Col·lectiu
Associacions
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu (Registre
d'associacions).
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2021.
Difusió de resultats a través del Portal estadístic de la Generalitat Valenciana (PeGV).
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'abril es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Entitats Jurídiques i Recursos Materials de Justícia. Servei de
Fundacions i Associacions.
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1210-Explotació estadística del Registre de fundacions
Organismes que intervenen
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. Secretaria Autonòmica de
Justícia i Administració Pública. Direcció General de Modernització i Relacions amb
l'Administració de Justícia.
Objectius
Analitzar l'estructura i el moviment de les fundacions a la Comunitat Valenciana
Principals variables
Fundacions per tipologies, inscripcions, dissolucions i modificacions
Col·lectiu
Fundacions
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu (Registre de
fundacions).
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2021.
Difusió de resultats a través del Portal estadístic de la Generalitat Valenciana (PeGV).
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'abril es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Entitats Jurídiques i Recursos Materials de Justícia. Servei de
Fundacions i Associacions.
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1211-Explotació estadística del Registre d'unions de fet
Organismes que intervenen
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. Secretaria Autonòmica de
Justícia i Administració Pública. Direcció General de Modernització i Relacions amb
l'Administració de Justícia.
Objectius
Obtindre informació sobre el nombre de parelles inscrites en el Registre d'unions de fet
Principals variables
Persones sol·licitants, unions de fet, tipus d'inscripció
Col·lectiu
Parelles de fet inscrites en el Registre d'unions de fet de la Comunitat Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu (Registre
d'unions de fet).
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2021.
Difusió de resultats a través del Portal estadístic de la Generalitat Valenciana (PeGV).
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'abril es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Entitats Jurídiques i Recursos Materials de Justícia. Servei de
Col·legis Professionals i Registre d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana.
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1213-Estadística d'atenció a la ciutadania
Organismes que intervenen
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.
Secretaria Autonòmica de Participació i Transparència. Direcció General de
Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern.
Objectius
Analitzar la demanda i ús dels diferents canals d'atenció presencial i no presencial
Principals variables
Utilització de distints canals d'atenció, plataformes, servicis, perfils de demandants,
localització geogràfica
Col·lectiu
Ciutadania usuària dels servicis d'atenció pública de la Generalitat
Periodicitat de la difusió de dades
Mensual
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística.
Tractament de les dades.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Difusió mensual de la informació relativa al mes anterior.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern
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Agricultura, ramaderia, silvicultura, caça, pesca i aqüicultura
1301-Enquesta anual de superfícies i rendiments de cultius
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Sotssecretaria.
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Objectius
Determinació de les superfícies ocupades pels cultius i altres cobertes de sòl i
estimació del rendiment mitjà dels principals cultius
Principals variables
Superfícies i rendiments. Tipus de cultiu i sistemes de cultiu
Col·lectiu
Segments territorials
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida de dades mitjançant enquesta (inclou mostra complementària de la
Comunitat Valenciana i mostra del Ministeri).
Tractament de dades.
Enviament de resultats al Ministeri d'acord amb el calendari establit en conveni de
col·laboració.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de juliol es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Gabinet Tècnic. Servei de Documentació, Publicacions i
Estadística Departamental.
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1302-Avanços mensuals de superfícies i produccions agrícoles
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Sotssecretaria.
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Objectius
Previsions de superfícies i/o produccions dels cultius i grups de cultius de major
importància econòmica
Principals variables
Superfícies (cultius herbacis) i produccions (cultius herbacis i llenyosos)
Col·lectiu
Previsions provincials
Periodicitat de la difusió de dades
Trimestral
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Participació amb la resta de comunitats autònomes i el Ministeri en aspectes
metodològics per al càlcul de resultats provincials.
Elaboració de resultats a partir de fonts estadístiques existents.
Remissió mensual de resultats al Ministeri segons calendaris establits mitjançant
conveni de col·laboració.
Difusió de resultats en el "Butlletí d'Informació Agrària".
Calendari de difusió de resultats en 2022
En els mesos de març, juny, setembre i desembre es difon la informació relativa als
trimestres 4/2021,1/2022, 2/2022 i 3/2022, respectivament.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Gabinet Tècnic. Servei de Documentació, Publicacions i
Estadística Departamental.
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1303-Estadística sobre superfícies i produccions anuals de cultiu
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Sotssecretaria.
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Objectius
Establiment de xifres anuals de superfícies, produccions i aprofitaments dels cultius
agrícoles
Principals variables
Superfícies, rendiments, produccions, tipus de cultiu
Col·lectiu
Superfícies cultivades, recol·lectades, els guarets, els prats permanents i vivers
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Elaboració de resultats a partir de fonts estadístiques existents.
Enviament de dades al Ministeri d'acord amb el calendari establit en conveni de
col·laboració.
Difusió de resultats en l'"Informe del Sector Agrari Valencià".
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de juliol es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Gabinet Tècnic. Servei de Documentació, Publicacions i
Estadística Departamental.
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1304-Previsió collita de cítrics
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Sotssecretaria.
Objectius
Determinació de la producció de cítrics prevista cada campanya per varietats
Principals variables
Superfícies, produccions i rendiments. Espècies i varietats
Col·lectiu
Segments territorials
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació mitjançant enquesta.
Tractament de les dades.
Difusió de resultats campanya 2021/2022 (2n aforament i balanç) i 2022/2023 (1r
aforament).
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'abril es difon la informació relativa al 2n aforament de la campanya
2021/2022 i en el mes de setembre la informació relativa al 1r aforament de la
campanya 2022/2023 i al balanç de la campanya 2021/2022.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Gabinet Tècnic. Servei de Documentació, Publicacions i
Estadística Departamental.
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1305-Estadística sobre efectius de bestiar
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Sotssecretaria.
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Objectius
Coneixement dels efectius de bestiar boví, oví, caprí i porcí per tipus i de la producció
làctia en l'explotació i la seua destinació, per a la gestió sectorial
Principals variables
Efectius de bestiar boví, oví, caprí i porcí segons tipus d'animals, producció i destinació
de la llet
Col·lectiu
Explotacions ramaderes amb efectius de bestiar boví, oví, caprí i porcí
Periodicitat de la difusió de dades
Semestral i anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Formació del directori marc de l'enquesta i disseny de la mostra.
Recollida de dades mitjançant enquesta.
Tractament de dades.
Enviament de dades al Ministeri d'acord amb el calendari establit en conveni de
col·laboració.
Difusió de resultats avanços per espècie en el "Butlletí d'Informació Agrària" i total
anual en l'"Informe del Sector Agrari Valencià".
Calendari de difusió de resultats en 2022
En els mesos de juny i desembre es difon la informació relativa d'avanços de boví al
Butlletí d'Informació Agrària dels trimestres 1/2022 i 3/2022, a novembre de 2021 i
maig de 2022, respectivament.
En els mesos de març i setembre es difon la informació relativa d'avanços de porcí al
Butlletí d'Informació Agrària dels trimestres 4/2021 i 2/2022, a novembre de 2021 i
maig de 2022, respectivament.
En el mes de juny es difon la informació relativa d'avanços d'oví i caprí al Butlletí
d'Informació Agrària del trimestre 1/2022 a novembre de 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Gabinet Tècnic. Servei de Documentació, Publicacions i
Estadística Departamental.
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1306-Enquesta mensual i anual de sacrifici de bestiar en escorxadors
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Sotssecretaria.
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Objectius
Coneixement del nombre d'efectius i de la producció de carn en canal sacrificats en
escorxadors, per a la gestió del sector
Principals variables
Nombre d'animals sacrificats per espècie, categoria de l'animal i pes en canal dels
animals sacrificats la carn dels quals es considera apta per al consum humà
Col·lectiu
Escorxadors
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida mensual d'informació mitjançant enquesta.
Tractament de dades.
Enviament de dades mensuals al Ministeri d'acord amb calendari establit en conveni
de col·laboració.
Difusió de resultats en l'"Informe del Sector Agrari Valencià".
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de juliol es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Gabinet Tècnic. Servei de Documentació, Publicacions i
Estadística Departamental.
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1307-Avaluació anual del moviment comercial pecuari
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Sotssecretaria.
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Objectius
Coneixement dels efectius de bestiar que es comercialitzen en viu segons espècies,
tipus i destinacions
Principals variables
Nombre d'animals comercialitzats i destinacions (sacrifici i vida) segons espècies i
tipus d'animals
Col·lectiu
Explotacions agràries amb efectius de bestiar
Periodicitat de la difusió de dades
Trimestral i anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recopilació d'informació de fonts estadístiques existents.
Elaboració de resultats.
Enviament de resultats al Ministeri d'acord amb el calendari establit en conveni de
col·laboració.
Difusió de resultats trimestrals en el "Butlletí d'Informació Agrària" i resultats anuals en
l'"Informe del Sector Agrari Valencià".
Calendari de difusió de resultats en 2022
En els mesos de març, juny, setembre i desembre es difon la informació relativa als
trimestres 4/2021,1/2022, 2/2022 i 3/2022 respectivament.
En el mes de juliol es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Gabinet Tècnic. Servei de Documentació, Publicacions i
Estadística Departamental.
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1308-Estadística anual d'arreplega de llet i productes lactis elaborats
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Sotssecretaria.
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Objectius
Conéixer el volum de llet de vaca, ovella i cabra arreplegada per la indústria làctia, així
com els productes lactis elaborats, per a l'avaluació i disseny de les polítiques
nacionals i de la Unió Europea
Principals variables
Producció de llet i quantitat de productes lactis frescos tractats i disponibles per al
consum directe
Col·lectiu
Explotacions agràries ramaderes productores de llet
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació mitjançant enquesta.
Tractament de dades.
Enviament mensual de dades al Ministeri d'acord amb el calendari establit en conveni
de col·laboració.
Difusió de resultats en l'"Informe del Sector Agrari Valencià".
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de juliol es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Gabinet Tècnic. Servei de Documentació, Publicacions i
Estadística Departamental.
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1309-Estadística d'altres produccions ramaderes
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Sotssecretaria.
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Objectius
Conéixer el volum de distintes produccions ramaderes; ous, llana, mel, cera
Principals variables
Producció en unitats físiques de llana, ous per al consum, mel i cera
Col·lectiu
Explotacions agràries amb efectius bestiar oví (producció de llana), gallines ponedores
(producció d'ous per a consum) i explotacions apícoles (producció de mel i cera)
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació a partir dels Registres d'explotacions ramaderes i d'enquestes.
Tractament de dades.
Enviament mensual de dades al Ministeri d'acord amb el calendari establit en conveni
de col·laboració.
Difusió de resultats en l'"Informe del Sector Agrari Valencià".
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de juliol es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Gabinet Tècnic. Servei de Documentació, Publicacions i
Estadística Departamental.
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1310-Enquestes mensuals i anual de sales d'incubació
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Sotssecretaria.
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Objectius
Coneixement de l'activitat i estructura de sales d'incubació
Principals variables
Ous entrats per a covar i pollets nascuts segons espècie, categoria i utilització.
Capacitat de les sales d'incubació
Col·lectiu
Sales d'incubació
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació mitjançant enquesta.
Tractament de dades.
Enviament mensual de les dades al Ministeri d'acord amb el calendari establit en
conveni de col·laboració.
No es difon la informació per a la Comunitat Valenciana per motius de secret
estadístic.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Gabinet Tècnic. Servei de Documentació, Publicacions i
Estadística Departamental.
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1311-Estadística de producció ecològica
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Sotssecretaria.
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Objectius
Obtindre informació sobre la producció ecològica: superfície cultivada, producció,
efectius de bestiar, producció càrnia, aqüicultura i operadors ecològics segons
qualificació ecològica
Principals variables
Superfície, efectius de bestiar i producció, aqüicultura. Tipus de cultiu o aprofitaments,
tipus d'animals, qualificació ecològica
Col·lectiu
Explotacions agràries i operadors
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida de dades de producció i operadors a partir d'informació d'origen
administratiu.
Tractament de dades.
Enviament de dades al Ministeri.
Difusió de resultats en l'"Informe del Sector Agrari Valencià".
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de juliol es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Gabinet Tècnic. Servei de Documentació, Publicacions i
Estadística Departamental.
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1312-Estadística mensual d'inscripcions de maquinària agrícola
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Sotssecretaria.
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Objectius
Conéixer les incorporacions de nova maquinària al procés productiu agrari
Principals variables
Maquinària nova segons tipus, marca i finalitat
Col·lectiu
Titulars de maquinària agrària
Periodicitat de la difusió de dades
Mensual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida de la informació a partir dels Registres de maquinària agrícola.
Tractament de dades.
Enviament mensual de dades al Ministeri.
Difusió de resultats pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Gabinet Tècnic. Servei de Documentació, Publicacions i
Estadística Departamental.
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1313-Preus conjunturals de productes agrícoles
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Sotssecretaria.
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Objectius
Obtenció de preus mitjans ponderats diaris o setmanals en mercats representatius per
a determinats productes (cereals, vi, olis, fruites i hortalisses, etc.), amb especificació
de posició comercial, varietats/tipus i calibres, segons producte
Principals variables
Preus i/o quantitats comercialitzades en mercats majoristes, cellers, almàsseres,
eixida d'organització de productes de fruites i hortalisses (OPFH) o empresa comercial,
per als distints productes, en mercats representatius
Col·lectiu
Entitats relacionades amb l'activitat agrària (agricultors, associacions de productors,
llotges, almàsseres, indústries extractores, cellers, majoristes d'origen en mercats
centrals, etc.) i empreses o establiments industrials i comercials
Periodicitat de la difusió de dades
Setmanal
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Selecció dels informadors en els mercats representatius més importants de productes
agrícoles.
Recollida de la informació diària o setmanal corresponent.
Tractament de les dades.
Enviament de resultats al Ministeri d'acord amb calendari establit en conveni de
col·laboració.
Difusió setmanal de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Difusió setmanal el dimecres posterior a la setmana de referència.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Gabinet Tècnic. Servei de Documentació, Publicacions i
Estadística Departamental.
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1314-Preus conjunturals de productes ramaders
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Sotssecretaria.
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Objectius
Obtenció de preus mitjans ponderats setmanals o mensuals en mercats representatius
per a determinats productes (bestiar viu/canal de vaquí, oví, porcí, així com pollastres,
ous, conills i determinats productes lactis, mel, etc.) amb especificació de posició
comercial, tipologia, etc., segons productes, sense IVA
Principals variables
Preus i/o quantitats comercialitzades dels distints productes ramaders en mercats
representatius
Col·lectiu
Entitats relacionades amb l'activitat agrària (ramaders, associacions de productors,
escorxadors, llotges) i empreses o establiments industrials i comercials (centres
classificadors, indústries làcties)
Periodicitat de la difusió de dades
Setmanal i mensual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Selecció dels informadors en els mercats representatius més importants de productes
ramaders.
Recollida de la informació diària o setmanal corresponent.
Tractament de les dades.
Enviament de resultats al Ministeri d'acord amb calendari establit en conveni de
col·laboració.
Difusió setmanal de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Difusió setmanal el dimecres posterior a la setmana de referència.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Gabinet Tècnic. Servei de Documentació, Publicacions i
Estadística Departamental.
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1315-Estadístiques mensuals i anuals de preus i salaris agraris
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Sotssecretaria.
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Objectius
Mesurar l'evolució mensual i anual dels índexs i preus que percep l'agricultor i el
ramader per la venda dels productes agraris que genera i que paga pels mitjans de
producció utilitzats, així com els salaris que rep per la realització del seu treball
Principals variables
Preus i salaris
Col·lectiu
Explotacions agràries i entitats relacionades amb l'activitat agrària
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Selecció d'informadors.
Recollida d'informació mitjançant enquesta.
Tractament de les dades.
Enviament mensual de dades al Ministeri d'acord amb el calendari establit en conveni
de col·laboració.
Difusió de resultats en l'anuari "Informe del Sector Agrari Valencià".
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de juliol es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Gabinet Tècnic. Servei de Documentació, Publicacions i
Estadística Departamental.
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1316-Preus mitjans anuals de les terres d'ús agrari
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Sotssecretaria.
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Objectius
Mesurar l'evolució del nivell de preus mitjans de les classes de terres agràries més
significatives, és a dir, lliures a la venda i la destinació de les quals és el de la seua
explotació agrària
Principals variables
Preus mitjans, índexs de preus, taxes de variació segons aprofitament de les terres
Col·lectiu
Transaccions o operacions de compravenda realitzades per la població de referència
(superfícies ocupades pels cultius i aprofitaments)
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Selecció d'informadors.
Recollida de la informació mitjançant enquesta.
Tractament de les dades.
Enviament de resultats al Ministeri d'acord amb calendari establit en conveni de
col·laboració.
Difusió de resultats en l'anuari "Informe del Sector Agrari Valencià".
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de juliol es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Gabinet Tècnic. Servei de Documentació, Publicacions i
Estadística Departamental.
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1317-Cànons anuals d'arrendaments rústics
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Sotssecretaria.
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Objectius
Mesurar l'evolució del nivell del cànon mitjà d'arrendament de les classes de terres
agràries més significatives, és a dir, terres la destinació de les quals és la de la seua
explotació agrària
Principals variables
Cànons mitjans, índexs de cànons, taxes de variació, segons aprofitament de la terra
Col·lectiu
Contractes d'arrendament vigents o realitzats entre la població de referència
(superfície ocupada pels cultius i aprofitaments)
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Selecció dels informadors.
Recollida d'informació a partir d'enquesta.
Tractament de dades.
Enviament de dades al Ministeri d'acord amb el calendari establit en conveni de
col·laboració.
Difusió de resultats corresponents a 2021 pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Gabinet Tècnic. Servei de Documentació, Publicacions i
Estadística Departamental.
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1318-Informe del sector agrari
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Sotssecretaria.
Objectius
Conéixer la situació del sector agroalimentari de la Comunitat Valenciana a través
d'una informació estructurada de les estadístiques més rellevants del sector
Principals variables
Principals indicadors d'un ampli conjunt de blocs temàtics que inclouen, meteorologia,
estat dels embassaments, estadístiques agrícoles, estadístiques ramaderes, preus
agraris, conjuntura agrària, mitjans de producció agrària, productes agroalimentaris de
qualitat diferenciada, indústria agroalimentària, consum agroalimentari, comerç
exterior agrari, finançament agrari, comptes econòmics de l'agricultura, segurs agraris i
danys meteorològics, pesca marítima i aqüicultura, etc.
Col·lectiu
No aplicable
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Difusió de resultats d'operacions estadístiques realitzades per la Conselleria.
Recopilació i difusió de resultats de fonts estadístiques pròpies i alienes.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de juliol es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Gabinet Tècnic. Servei de Documentació, Publicacions i
Estadística Departamental.
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1319-Explotació estadística del cens de flota operativa pesquera per a la Comunitat
Valenciana
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Secretaria Autonòmica d'Agricultura i Desenvolupament Rural. Direcció
General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Objectius
Explotació estadística del cens de flota operativa pesquera de la Secretaria General de
Pesca del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació per al coneixement de la flota
pesquera com a estructura bàsica per al desenrotllament de la pesca marítima a la
Comunitat Valenciana
Principals variables
Nombre de barcos pesquers i modalitat de pesca
Col·lectiu
Barcos pesquers i barcos auxiliars de pesca
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Explotació estadística del cens de flota operativa pesquera de la Secretaria General de
Pesca del Ministeri.
Difusió de resultats en l'"Informe del Sector Agrari Valencià".
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de juliol es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Pesca
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1320-Desembarcament i primera venda de pesca marítima i continental
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Secretaria Autonòmica d'Agricultura i Desenvolupament Rural. Direcció
General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Objectius
Coneixement de la quantitat i valor de les captures de pesca desembarcada en els
ports de la Comunitat Valenciana i venuda en les seues llotges, inclosa l'obtinguda de
la pesca continental destinada a la seua comercialització
Principals variables
Espècie i llotja, quantitat, valor i preus
Col·lectiu
Llotges pesqueres
Periodicitat de la difusió de dades
Trimestral i anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu.
Tractament de les dades.
Difusió de resultats trimestrals en el "Butlletí d'Informació Agrària" i dades anuals en
l'"Informe del Sector Agrari Valencià".
Calendari de difusió de resultats en 2022
En els mesos de març, juny, setembre i desembre es difon la informació relativa als
trimestres 4/2021,1/2022, 2/2022 i 3/2022 respectivament.
En el mes de juliol es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Pesca
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1321-Estadística anual de pesca fluvial
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Secretaria Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental.
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
Objectius
Coneixement del sector de la pesca esportiva continental a la Comunitat Valenciana
Principals variables
Llicències de pesca, permisos, captures, producció i solta d'espècies piscícoles i
masses d'aprofitament piscícola
Col·lectiu
Llicències de pesca
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu.
Tractament de les dades.
Remissió de dades al Ministeri.
Difusió de resultats corresponents a 2020 pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Medi Natural i Avaluació Ambiental
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1322-Producció i valor de l'aqüicultura
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Secretaria Autonòmica d'Agricultura i Desenvolupament Rural. Direcció
General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Objectius
Coneixement de la quantitat i valor de la producció de les instal·lacions d'aqüicultura
de la Comunitat Valenciana
Principals variables
Espècie i província, quantitat i valor
Col·lectiu
Establiments d'aqüicultura
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació a partir de dades d'origen administratiu i d'enquestació.
Tractament de les dades.
Difusió de resultats en l'"Informe del Sector Agrari Valencià".
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de juliol es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Pesca
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1323-Estadística anual d'altres aprofitaments forestals
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Secretaria Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental.
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
Objectius
Coneixement de les produccions forestals excepte fusta, llenya, llavors i plantes i els
seus beneficis econòmics
Principals variables
Produccions forestals no fusteres i altres beneficis de la muntanya
Col·lectiu
Productes forestals diferents de la fusta i la llenya que es produïxen en els boscos i
altres superfícies forestals no arborades
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu.
Tractament de les dades.
Remissió de resultats al Ministeri.
Difusió de resultats corresponents a 2020 pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Medi Natural i Avaluació Ambiental
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1324-Estadística anual de caça
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Secretaria Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental.
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
Objectius
Avaluació del sector cinegètic de la Comunitat Valenciana
Principals variables
Llicències de caça, captures, producció i soltes d'espècies cinegètiques i terreny
cinegètic
Col·lectiu
Activitat cinegètica a la Comunitat Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu.
Tractament de les dades.
Remissió de resultats al Ministeri.
Difusió de resultats corresponents a 2020 pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Medi Natural i Avaluació Ambiental
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1325-Estadístiques de producció i comercialització de material forestal de
reproducció
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Secretaria Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental.
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
Objectius
Coneixement de la producció de llavors i de l'estructura i producció dels vivers
forestals per a la seua utilització en l'ordenació sectorial
Principals variables
Fruits i llavors, estaquetes (parts de plantes), plantes
Col·lectiu
Vivers forestals
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu.
Tractament de les dades.
Remissió de dades al Ministeri.
Difusió de resultats corresponents a 2020 pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Medi Natural i Avaluació Ambiental
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1326-Estadística anual de tales de fusta
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Secretaria Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental.
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
Objectius
Determinació de les extraccions anuals de fusta i la seua destinació
Principals variables
Volum de fusta extret i destinació per espècies arbòries i propietat de la muntanya
Col·lectiu
Tales de fusta i llenya en les muntanyes de la Comunitat Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu.
Tractament de les dades.
Remissió de resultats al Ministeri.
Difusió de resultats corresponents a 2020 pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Medi Natural i Avaluació Ambiental
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Indústria, energia i mineria
1401-Estadística d'àrees industrials a la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Institut
Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE).
Objectius
Obtindre i difondre informació relativa sobre les àrees industrials desenrotllades a la
Comunitat Valenciana
Principals variables
Nombre d'àrees segons categories, parcel·les, empreses instal·lades
Col·lectiu
Parcs empresarials
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Treballs informàtics necessaris per a la publicació de les dades en la web de l'IVACE.
Sol·licitar la col·laboració dels ajuntaments per a què actualitzen les dades referents a
les variables.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Actualització de resultats a data 31 de desembre de l'any anterior, en data per
determinar.
Unitat administrativa responsable
IVACE Parcs empresarials
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1402-Balanç energètic
Organismes que intervenen
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Institut
Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE).
Objectius
Quantificar les disponibilitats i els usos per a cada font d'energia
Principals variables
Producció i consum per tipus de producte i sectors. Energies primàries i secundàries
Col·lectiu
No aplicable
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Recopilació de la informació.
Tractament i anàlisi de les dades.
Elaboració i difusió de resultats corresponents a l'any 2020 i 2021.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de maig es difon la informació relativa a 2020 i en el mes de desembre la
informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
IVACE Energia
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1403-Informe estadístic d'energies renovables a la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Institut
Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE).
Objectius
A partir de les dades energètiques generals anuals de la Comunitat Valenciana,
analitzar l'estat de situació i evolució de les diferents tecnologies energètiques
renovables, tant tèrmiques com elèctriques
Principals variables
Principals indicadors i ràtios de producció i/o consum, tant en termes d'energia
primària com a final, segons siga procedent, per fonts energètiques i sectors
econòmics
Col·lectiu
No aplicable
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recopilació de la informació de la base de dades nacional d'energies renovables (IDAEBDFER) i del registre d'autoconsum gestionat per la Direcció General d'Indústria,
Energia i Mines.
Tractament i anàlisi de les dades.
Adaptació del registre d'autoconsum a la base de dades d'energies renovables de
l'IVACE.
Difusió de la informació si es desenvolupa la metodologia a seguir per a incorporar la
informació del registre d'autoconsum a la base de dades de renovables de l'IVACE.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Difusió de la informació al llarg del 2022 si es concreta la base de dades
d'autoconsum.
Unitat administrativa responsable
IVACE Energia
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1404-Estadística estructural d'empreses: sector industrial. Resultats per a la
Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Institut Nacional d'Estadística
Objectius
Coneixement de les principals característiques estructurals i d'activitat dels sectors
industrials
Principals variables
Persones ocupades i hores treballades, xifra de negocis, ingressos i despeses
d'explotació, altres ingressos d'explotació, inversió i impostos segons diferents
classificacions d'activitat, estrat de grandària i de xifra de negoci de l'empresa,
naturalesa jurídica de la mateixa i destinació geogràfica de les vendes
Col·lectiu
Empreses i unitats d'activitat industrial
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Explotació estadística de les microdades corresponents a la Comunitat Valenciana que
formen part de la mostra nacional de l'operació Estadística estructural d'empreses:
sector industrial que elabora l'Institut Nacional d'Estadística, cedides a finalitats
estadístiques mitjançant conveni de col·laboració per a l'explotació ampliada de
resultats d'àmbit sectorial i/o territorial.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2020 (avanç i definitiu).
Regionalització de les principals magnituds que caracteritzen l'estructura d'aquest
sector.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'octubre es difon la informació relativa a 2020.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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1405-Enquesta industrial anual de productes. Resultats per a la Comunitat
Valenciana
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Institut Nacional d'Estadística
Objectius
Coneixement de la producció dels diferents productes industrials
Principals variables
Venda de productes fabricats en quantitat i valor segons branques d'activitat
Col·lectiu
Establiments industrials
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Explotació estadística de les microdades corresponents a la Comunitat Valenciana que
formen part de la mostra nacional de l'operació estadística Enquesta industrial anual
de productes que elabora l'Institut Nacional d'Estadística, cedides a finalitats
estadístiques mitjançant conveni de col·laboració per a l'explotació ampliada de
resultats d'àmbit sectorial i/o territorial.
Tractament i anàlisi de les dades definitives corresponents a 2020 i els provisionals de
2021.
Difusió de resultats definitius corresponents a 2020 i provisionals de 2021.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de setembre es difon la informació definitiva relativa a 2020 i provisional de
2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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1406-Estimació de les principals magnituds de la indústria en àmbits subregionals
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Objectius
Mitjançant l'aplicació de tècniques d'estimació en xicotetes àrees a les dades de
l'Estadística Sectorial d'Empreses: Sector Industrial es desitgen conéixer les principals
característiques estructurals i d'activitat dels sectors industrials a nivells territorials
inferiors al de comunitat autònoma
Principals variables
Xifra de negocis, personal ocupat, total consums i despeses de personal segons el
sector d'activitat econòmica
Col·lectiu
No aplicable
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Supramunicipal
Treballs a executar en 2022
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2020 a partir de fonts estadístiques
existents.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de novembre es difon la informació relativa a 2020.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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1407-Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Institut Nacional d'Estadística
Objectius
Mesurament de l'evolució del volum de la producció de les branques industrials
Principals variables
Índexs de producció per branques d'activitat i destinació econòmica dels béns
Col·lectiu
Empreses i establiments industrials
Periodicitat de la difusió de dades
Mensual
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Explotació estadística de les microdades corresponents a la Comunitat Valenciana que
formen part de la mostra nacional de l'operació estadística Índexs de producció
industrial que elabora l'Institut Nacional d'Estadística, cedides a finalitats estadístiques
mitjançant conveni de col·laboració per a l'explotació ampliada de resultats d'àmbit
sectorial i/o territorial.
Revisió anual dels models utilitzats en l'ajust de calendari i la desestacionalització de
les sèries.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a novembre 2021 - octubre 2022.
Tractament dels efectes de calendari i desestacionalització de les sèries.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Difusió mensual de la informació relativa a 2 mesos anteriors.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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1408-Índexs de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Institut Nacional d'Estadística
Objectius
Mesurament de l'evolució dels preus dels productes industrials en la seua primera
etapa de comercialització
Principals variables
Índexs de preus per branques d'activitat i destinació econòmica dels béns
Col·lectiu
Empreses i establiments industrials
Periodicitat de la difusió de dades
Mensual
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Explotació estadística de les microdades corresponents a la Comunitat Valenciana que
formen part de la mostra nacional de l'operació estadística Índexs de preus industrials
que elabora l'Institut Nacional d'Estadística, cedides a finalitats estadístiques
mitjançant conveni de col·laboració per a l'explotació ampliada de resultats d'àmbit
sectorial i/o territorial.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a desembre 2021 - novembre 2022.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Difusió mensual de la informació relativa al mes anterior.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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1409-Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat
Valenciana
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Institut Nacional d'Estadística
Objectius
Mesurament de l'evolució de les xifres de negocis en les activitats industrials
Principals variables
Quantitats facturades per la venda de béns i serveis industrials
Col·lectiu
Empreses i establiments industrials
Periodicitat de la difusió de dades
Mensual
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Elaboració de la publicació: generació i estructuració en el banc de dades de sèries
(BDS) que és la plataforma estàndard de difusió dels indicadors de conjuntura, i
disseny de la resta de elements (metodologia, document d'últimes xifres i pàgina
d'accés des del PeGV).
Generació dels models per a l'ajust de calendari i d'estacionalitat de les sèries.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de juny es publicarà la sèrie completa i el dia de publicació anirà en funció
del calendari de l'INE.
A partir de juny es realitzarà la difusió mensual de la informació relativa a 2 mesos
anteriors.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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1411-Estimació del consum d'energia elèctrica
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)
Objectius
Disposar d'informació mensual i sectorial sobre consum d'energia elèctrica en la
Comunitat Valenciana
Principals variables
Consum d'energia elèctrica segons branques d'activitat i usos
Col·lectiu
Empreses distribuïdores d'energia elèctrica i empreses cogeneradores
Periodicitat de la difusió de dades
Mensual
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació de les diferents empreses distribuïdores d'energia elèctrica en la
Comunitat Valenciana i d'autoconsums subministrada per les empreses
cogeneradores.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents al període desembre 2021 - novembre
2022.
Difusió de resultats definitius corresponents a 2020 i actualització dels resultats
publicats fins a eixe moment.
Difusió de dades provisionals del període desembre 2021 - novembre 2022.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Difusió mensual de la informació relativa al mes anterior.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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Construcció i habitatge
1501-Sistema d'informació de l'Observatori Valencià de Vivenda
Organismes que intervenen
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.
Secretaria Autonòmica d'Habitatge i Funció Social. Direcció General d'Emergència
Habitacional, Funció Social de l'Habitatge, i Observatori de l'Hàbitat i Segregació
Urbana.
Objectius
Difusió d'informació estadística relativa als aspectes fonamentals del mercat
immobiliari residencial
Principals variables
Hipoteques constituïdes en immobles, tipus d'interés, preus de la vivenda i del sòl,
transaccions immobiliàries, certificats finals d'obra, projectes visats, característiques
del parc residencial, procediments d'execució hipotecària, llançaments practicats.
Adquisicions d'habitatge per les administracions públiques valencianes en exercici del
dret de tanteig i retracte
Col·lectiu
No aplicable
Periodicitat de la difusió de dades
Altres periodicitats
Desagregació territorial dels resultats
Municipal
Treballs a executar en 2022
Recopilació de resultats estadístics de fonts estadístiques existents.
Explotació estadística de registres de la Direcció General d'Habitatge i Regeneració
Urbana.
Anàlisi de les dades.
Difusió de resultats al llarg de l'exercici 2022, en el repositori digital previst en el Decret
9/2019, d'1 de febrer, del Consell, de creació de l'Observatori de l'Hàbitat i Segregació
Urbana de la Comunitat Valenciana.
Especificació de requeriments d'informació amb finalitats estadístiques, en virtut de la
Llei 2/2017, de 3 de febrer, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat
Valenciana.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Actualització contínua de la informació.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge, i
Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana. Servei d'Emergència Habitacional i Funció
Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana.

215

1502-Enquesta sobre l'estructura de la indústria de la construcció. Resultats per a la
Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana
Objectius
Coneixement de les principals variables econòmiques de la indústria de la construcció
Principals variables
Personal i hores treballades, cost de personal, volum de negoci, producció realitzada,
subcontractes, consums intermedis, variació d'existències, operacions de béns de
capital, impostos, grandària de l'empresa, branca d'activitat (CNAE-2009)
Col·lectiu
Empreses i persones físiques (autònoms) del sector de la construcció
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
A partir de les microdades de l'enquesta cal valorar la fiabilitat de les variables en
l'àmbit de la Comunitat Valenciana i també les desagregacions per activitat que es
poden considerar.
A partir d'eixa valoració es definiran les variables i desagregacions considerades per a
la publicació de resultats.
Generació de la publicació d'aquest contingut: operació que continga les dades a
publicar en el banc de dades d'operacions (BDO), que és la plataforma estàndard de
difusió de la informació estadística i disseny de la resta de la publicació (metodologia,
document d'últimes xifres i pàgina d'accés des del PeGV).
Obtenció dels resultats corresponents a 2018, 2019 i 2020.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Publicació en juliol dels resultats corresponents a 2018, 2019 i 2020.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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1503-Llicències de construcció, rehabilitació i ocupació de vivendes de la ciutat de
València
Organismes que intervenen
Ajuntament de València.
Objectius
Conéixer la demografia del sector de la construcció en la ciutat de València
Principals variables
Nombre d'edificis, vivendes, garatges i equipaments per lloc de construcció, edificis
per nombre de vivendes
Col·lectiu
Llicències de construcció, ocupació i rehabilitació concedides
Periodicitat de la difusió de dades
Trimestral
Desagregació territorial dels resultats
Inframunicipal
Treballs a executar en 2022
Construcció del fitxer estadístic a partir dels Registres de llicències concedides per a
construcció i rehabilitació.
Tractament estadístic, tabulació.
Càrrega a BD.
Extracció i tabulació.
Difusió de resultats en la publicació trimestral DADES.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En els mesos de març, juny, setembre i desembre es difon la informació relativa als
trimestres 3/2021, 4/2021, 1/2022 i 2/2022.
Unitat administrativa responsable
Oficina d'Estadística
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1504-Cens d'immobles de la ciutat de València
Organismes que intervenen
Ajuntament de València.
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Direcció General del Cadastre
Objectius
Conéixer el nombre i les característiques del parc d'immobles de la ciutat de València
Principals variables
Nombre de solars, nombre de vivendes, valors mitjans: cadastral, de la construcció i
del sòl, preu per metre quadrat, superfície mitjana, any de construcció
Col·lectiu
Béns immobles a la ciutat de València
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Inframunicipal
Treballs a executar en 2022
Dades d'origen: fitxer administratiu "Cadastre de Béns immobles" de la Direcció
General del Cadastre, Gerència Regional del Cadastre de València.
Explotació estadística de microdades i tractament estadístic.
Càrrega a BD.
Extracció i tabulació.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de desembre es difon la informació a data 1 de gener de 2022.
Unitat administrativa responsable
Oficina d'Estadística
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Serveis (estadístiques generals)
1601-Estadística estructural d'empreses: sector serveis. Resultats per a la Comunitat
Valenciana
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Institut Nacional d'Estadística
Objectius
Investigar les principals característiques estructurals i econòmiques de les empreses
del sector serveis de mercat no financers (secciones H, I, J, L, M, N, R i divisions 95 i 96
de la CNAE-09)
Principals variables
Personal ocupat, xifra de negocis, sous i salaris i inversions en béns materials, segons
sectors d'activitat
Col·lectiu
Empreses i establiments
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Explotació estadística de les microdades corresponents a la Comunitat Valenciana que
formen part de la mostra nacional de l'operació Estadística estructural d'empreses:
sector serveis que elabora l'Institut Nacional d'Estadística, cedides a finalitats
estadístiques mitjançant conveni de col·laboració per a l'explotació ampliada de
resultats d'àmbit sectorial i/o territorial.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2020.
Regionalització de les principals magnituds que caracteritzen l'estructura d'aquest
sector.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de setembre es difon la informació relativa a 2020.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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1602-Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat
Valenciana
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Institut Nacional d'Estadística
Objectius
Obtindre informació de l'activitat del sector serveis
Principals variables
Volum de negocis i nombre d'empleats
Col·lectiu
Empreses
Periodicitat de la difusió de dades
Mensual
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Explotació estadística de les microdades corresponents a la Comunitat Valenciana que
formen part de la mostra nacional de l'operació estadística Indicadors d'activitat del
sector serveis que elabora l'Institut Nacional d'Estadística, cedides a finalitats
estadístiques mitjançant conveni de col·laboració per a l'explotació ampliada de
resultats d'àmbit sectorial i/o territorial.
Revisió anual dels models utilitzats en l'ajust de calendari i la desestacionalització de
les sèries.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a novembre 2021 - octubre 2022.
Tractament dels efectes de calendari i desestacionalització de les sèries.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Difusió mensual de la informació relativa a 2 mesos anteriors.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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Activitat comercial
1702-Estadística estructural d'empreses: sector comerç. Resultats per a la Comunitat
Valenciana
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Institut Nacional d'Estadística
Objectius
Investigar les principals característiques estructurals i econòmiques de les empreses
del sector comerç (secció G de la CNAE-09)
Principals variables
Personal ocupat, xifra de negocis, sous i salaris i inversions en béns materials, segons
sectors d'activitat
Col·lectiu
Empreses i establiments
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Explotació estadística de les microdades corresponents a la Comunitat Valenciana que
formen part de la mostra nacional de l'operació Estadística estructural d'empreses:
sector comerç que elabora l'Institut Nacional d'Estadística, cedides a finalitats
estadístiques mitjançant conveni de col·laboració per a l'explotació ampliada de
resultats d'àmbit sectorial i/o territorial.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a 2020.
Regionalització de les principals magnituds que caracteritzen l'estructura d'aquest
sector.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de setembre es difon la informació relativa a 2020.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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1703-Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Institut Nacional d'Estadística
Objectius
Disposar d'un indicador conjuntural de l'evolució de les vendes i l'ús del comerç al
detall
Principals variables
Facturació (vendes brutes mensuals) i ocupació segons tipus de comerç i grups de
productes
Col·lectiu
Empreses del sector
Periodicitat de la difusió de dades
Mensual
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Explotació estadística dels índexs corresponents a la Comunitat Valenciana que
formen part de l'operació estadística Indicadors de comerç al detall que elabora
l'Institut Nacional d'Estadística, cedides a finalitats estadístiques mitjançant conveni
de col·laboració per a l'explotació ampliada de resultats d'àmbit sectorial i/o territorial.
Revisió anual dels models utilitzats en l'ajust de calendari i la desestacionalització de
les sèries.
Tractament i anàlisi de les dades corresponents a desembre 2021 - novembre 2022.
Tractament dels efectes de calendari i desestacionalització de les sèries.
Remissió a l'INE del directori dels locals amb més de 2.500 m2.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Difusió mensual de la informació relativa al mes anterior.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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1704-Indicadors de comerç exterior
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Objectius
Disposar d'un conjunt d'indicadors que descriguen el sector del comerç exterior i
intracomunitari de la Comunitat Valenciana
Principals variables
Valor de la importació i exportació de productes i serveis, branques d'activitat, regions i
països origen i destinació
Col·lectiu
No aplicable
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Continuació dels treballs de determinació de classificacions (segons tipus de
producte, activitat associada al producte i destinació/origen).
Generació de la publicació d'aquest contingut: generació i estructuració de l'operació
en la plataforma estàndard de difusió de la informació estadística, i disseny de la resta
de la publicació (metodologia, document d'últimes xifres i pàgina d'accés des del
PeGV).
Determinació de la longitud de la sèrie a publicar.
Obtenció dels resultats corresponents als anys de referència seleccionats.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de novembre es difon la informació relativa a la sèrie anual des del seu inici
fins a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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Transports i comunicacions
1801-Estadística d'aforaments de la xarxa de carreteres de la Generalitat
Organismes que intervenen
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Secretaria Autonòmica
d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible. Direcció General d'Obres
Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible.
Objectius
Obtindre per les estacions d'aforament dades del tràfic que circula per les carreteres
de la Generalitat
Principals variables
Intensitat mitjana diària de vehicles, tipus de vehicle, velocitat de circulació, velocitat
de recorregut per itineraris, percentatge d'ocupació
Col·lectiu
Carreteres de la Generalitat
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades obtingudes per les estacions
d'aforament a les carreteres.
Difusió de resultats corresponents a 2021 en la "Memòria anual d'aforaments" de la
Conselleria.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'abril es difon un primer bloc de dades i al setembre la informació completa
relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Mobilitat
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1802-Estadística d'accidentalitat de la xarxa viària de la Generalitat
Organismes que intervenen
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Secretaria Autonòmica
d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible. Direcció General d'Obres
Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible.
Ministeri de l'Interior. Direcció General de Trànsit
Objectius
Conéixer els accidents de tràfic i les víctimes, segons les seues conseqüències, en les
carreteres de la Generalitat
Principals variables
Nombre d'accidents i víctimes (persones mortes i ferides), índex de perillositat,
mortalitat i de risc-Eurorap
Col·lectiu
Accidents de tràfic
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recopilació i elaboració de la informació a partir de les dades subministrades per la
Direcció General de Trànsit i pel Centre de Gestió de Seguretat Viària (CEGESEV) de la
Generalitat Valenciana.
Difusió de resultats corresponents a 2021 en l'"Informe sobre la gestió de la seguretat
viària" de la Conselleria.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de juliol es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Mobilitat
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1804-Cens de vehicles de la ciutat de València
Organismes que intervenen
Ajuntament de València.
Ministeri de l'Interior
Objectius
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
Impost de circulació de vehicles de tracció mecànica
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Inframunicipal
Treballs a executar en 2022
Dades d'origen: fitxer administratiu "Matrícula fiscal de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica" del Ministeri.
Explotació estadística del fitxer i tractament estadístic.
Càrrega a BD.
Extracció i tabulació.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de novembre es difon la informació a data 1 de gener de 2022.
Unitat administrativa responsable
Oficina d'Estadística
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Hostaleria i turisme
1901-Oferta turística municipal i comarcal
Organismes que intervenen
Presidència de la Generalitat. Secretaria Autonòmica de Turisme. Direcció General de
Turisme.
Objectius
Estudi i seguiment de l'evolució de l'oferta turística sobre la base del Registre de
Turisme de la Comunitat Valenciana
Principals variables
Establiments, places, habitacions o parcel·les per tipus i categoria de l'establiment
Col·lectiu
Hotels, hostals, pensions, apartaments, càmpings, allotjament rural (cases rurals i
albergs), restaurants, agències de viatge i empreses de turisme actiu
Periodicitat de la difusió de dades
Mensual i anual
Desagregació territorial dels resultats
Municipal
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística del Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana
a 31 de desembre de 2021.
Explotació estadística del registre.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de febrer es difon la informació relativa a 2021.
Difusió mensual d'informes amb informació relativa al mes anterior amb una
desagregació territorial per ciutats (Alacant, Benidorm, Castelló de la Plana, Elx i
València).
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Turisme
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1902-El turisme a la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Presidència de la Generalitat. Turisme Comunitat Valenciana.
Institut Valencià d'Estadística
Institut Nacional d'Estadística
Ministeri de Treball i Economia Social
Objectius
Resumen anual de l'evolució de l'activitat turística a la Comunitat Valenciana basada
en les diferents fonts estadístiques oficials disponibles
Principals variables
Oferta i demanda turística
Col·lectiu
No aplicable
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Elaboració de l'informe d'evolució de l'activitat turística en la Comunitat Valenciana en
2021 a partir de recopilacions i explotacions estadístiques específiques de resultats
d'operacions estadístiques realitzades per diferents organismes.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'abril es difon la informació relativa a 2021 d'hotels, càmpings, allotjament
rural i Excel·lència Turística.
En el mes de juliol es difon la informació relativa a 2021 de Comunitat Valenciana,
Alacant, Castelló, València i allotjaments de lloguer i gratuïts.
Unitat administrativa responsable
Àrea de Competitivitat Turística
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1903-EGATUR. Resultats per a la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Presidència de la Generalitat. Turisme Comunitat Valenciana.
Institut Valencià d'Estadística
Institut Nacional d'Estadística
Objectius
Conéixer el gasto turístic dels visitants estrangers a la seua eixida d'Espanya, així com
altres variables del comportament turístic. Per a la Comunitat Valenciana, amb
ampliació de la mostra nacional, l'objectiu és la desagregació territorial de la
informació, també per mercats i productes
Principals variables
Gasto turístic dels visitants no residents en els seus viatges a Espanya, satisfacció,
activitats, tipus d'entrada, nacionalitat, motiu del viatge, destinació turística, fidelitat, ús
d'Internet, característiques sociodemogràfiques dels visitants
Col·lectiu
Entrades de visitants (turistes i excursionistes) per les fronteres espanyoles
Periodicitat de la difusió de dades
Mensual i trimestral
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Recollida de les dades d'una ampliació de la mostra en els aeroports de la Comunitat
Valenciana, dissenyada per a poder generar estimacions fiables per províncies,
Benidorm i la ciutat de València.
Tractament de les dades a partir de la mostra ampliada, formada per la mostra
nacional en la Comunitat Valenciana d'aquesta operació promoguda per l'INE, més
l'ampliació citada.
Les activitats estan recollides en el "Conveni de col·laboració entre l'Institut Nacional
d'Estadística, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball de la Generalitat i Turisme Comunitat Valenciana en matèria d'estadístiques de
turisme", amb una vigència de 2020 a 2023 prorrogable per 4 anys més.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Difusió mensual de la informació relativa a 2 mesos anteriors de la Comunitat
Valenciana i en els mesos de febrer, maig, agost i novembre es difon la informació
relativa als trimestres 4/2021, 1/2022, 2/2022 i 3/2022 de províncies, Benidorm i
València ciutat.
Unitat administrativa responsable
Àrea de Competitivitat Turística
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1904-ETR-FAMILITUR. Resultats per a la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Presidència de la Generalitat. Turisme Comunitat Valenciana.
Institut Valencià d'Estadística
Institut Nacional d'Estadística
Objectius
Coneixement de la quantia i característiques dels viatges realitzats per la població
resident en Espanya. Per a la Comunitat Valenciana l'objectiu és la desagregació
territorial de la informació, també per mercats i productes
Principals variables
Nombre de viatges amb pernoctació, origen, destinació (Espanya i estranger), motiu
principal del viatge, tipus d'allotjament, mitjà de transport i gasto efectuat, duració i
temporalitat. Característiques sociodemogràfiques dels viatgers. Nombre d'excursions,
origen, destinació, motiu principal i gasto
Col·lectiu
Població de 15 anys o més residents en vivendes familiars principals
Periodicitat de la difusió de dades
Trimestral i anual
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Explotació estadística de les microdades de la ETR-FAMILITUR, facilitades per l'INE,
corresponents als viatges amb origen o destinació la Comunitat Valenciana.
Activitat recollida en el "Conveni de col·laboració entre l'Institut Nacional d'Estadística,
la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la
Generalitat i Turisme Comunitat Valenciana en matèria d'estadístiques de turisme",
amb una vigència de 2020 a 2023 prorrogable per 4 anys més.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En els mesos d'abril, juliol, octubre i desembre es difon la informació relativa als
trimestres 4/2021, 1/2022, 2/2022 i 3/2022.
En el mes de juny es difon l'informe anual de l'excursionisme.
Unitat administrativa responsable
Àrea de Competitivitat Turística
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1905-FRONTUR. Resultats per a la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Presidència de la Generalitat. Turisme Comunitat Valenciana.
Institut Valencià d'Estadística
Institut Nacional d'Estadística
Objectius
Estimació del nombre de visitants estrangers entrats a Espanya per les distintes vies
d'accés i aproximació al seu comportament turístic. Per a la Comunitat Valenciana,
amb ampliació de la mostra nacional, l'objectiu és la desagregació territorial de la
informació
Principals variables
Turistes, excursionistes, país de residència, mitjà de transport utilitzat, formes
d'organització, tipus d'allotjament, motiu i duració de l'estada. Destinació i altres
variables associades al comportament turístic, característiques sociodemogràfiques
dels visitants
Col·lectiu
Entrades de visitants (turistes i excursionistes) per les fronteres espanyoles
Periodicitat de la difusió de dades
Mensual i trimestral
Desagregació territorial dels resultats
Altres desagregacions
Treballs a executar en 2022
Recollida de les dades d'una ampliació de la mostra en els aeroports de la Comunitat
Valenciana, dissenyada per a poder generar estimacions fiables per províncies,
Benidorm i la ciutat de València.
Tractament de dades a partir de la mostra ampliada, formada per la mostra nacional
en la Comunitat Valenciana d'aquesta operació promoguda per l'INE, més l'ampliació
citada.
Les activitats relacionades estan recollides en el "Conveni de col·laboració entre
l'Institut Nacional d'Estadística, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball de la Generalitat i Turisme Comunitat Valenciana en
matèria d'estadístiques de turisme", amb una vigència de 2020 a 2023 prorrogable per
4 anys més.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Difusió mensual de la informació relativa a 2 mesos anteriors de la Comunitat
Valenciana i en els mesos de febrer, maig, agost i novembre es difon la informació
relativa als trimestres 4/2021, 1/2022, 2/2022 i 3/2022 de províncies, Benidorm i
València ciutat.
Unitat administrativa responsable
Àrea de Competitivitat Turística
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1906-Indicadors d'ocupació del sector turístic
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Institut Nacional d'Estadística
Turisme Comunitat Valenciana
Objectius
Seguiment conjuntural de l'ocupació dels establiments turístics
Principals variables
Pernoctacions, grau d'ocupació, estades mitjanes, persones viatgeres
Col·lectiu
Establiments turístics
Periodicitat de la difusió de dades
Mensual
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Obtenció i avaluació de resultats per als diferents tipus d'establiments turístics.
Inici dels treballs necessaris de la publicació d'aquest contingut: generació i
estructuració de l'operació en la plataforma estàndard de difusió dels indicadors de
conjuntura, i disseny de la resta de la publicació (metodologia, document d'últimes
xifres i pàgina d'accés des del PeGV).
Determinació de la longitud de la sèrie mensual a publicar.
Obtenció dels resultats publicables corresponents als mesos de referència
seleccionats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el quart trimestre es difon la informació relativa a la sèrie mensual des del seu inici
fins a l'últim mes disponible de 2022.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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Finances
2001-Butlletí de les entitats de depòsit de la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i
Finançament. Direcció General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política
Financera.
Banc d'Espanya
Objectius
Coneixement de la realitat del sistema financer valencià a través de l'anàlisi dels
principals indicadors de volum i d'activitat de les agrupacions més importants
d'entitats financeres (bancs, caixes d'estalvis i cooperatives de crèdit) que operen a la
Comunitat Valenciana
Principals variables
Volum de depòsits/crèdits, captats/concedits dins de l'àmbit territorial de la Comunitat
Valenciana, quotes de mercat, taxes de participació, distribució territorial i sectorial
(públics/privats) i oficines per agrupació d'entitats
Col·lectiu
Entitats financeres (bancs, caixes d'estalvis i cooperatives de crèdit) que operen a la
Comunitat Valenciana
Periodicitat de la difusió de dades
Trimestral
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Recopilació i anàlisi de la informació.
Explotació de resultats.
Difusió dels resultats que inclou informació sobre la distribució territorial i sectorial
dels depòsits i crèdits.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En els mesos d'abril, juliol, octubre i desembre es difon la informació relativa als
trimestres 4/2021, 1/2022, 2/2022 i 3/2022 respectivament.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General de Finançament Autonòmic i Política Financera
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Empreses
2101-Explotació del directori estadístic d'empreses de la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Institut Nacional d'Estadística
Objectius
Proporcionar dades estructurals del nombre d'empreses i locals en la Comunitat
Valenciana, així com oferir dades sobre l'evolució temporal de les empreses
Principals variables
Empreses i unitats locals
Col·lectiu
Empreses
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Municipal
Treballs a executar en 2022
Elaborar fitxers d'intercanvi en el marc del conveni de col·laboració amb l'INE que
regula aquesta activitat.
Estudi de nous arxius administratius com a font del directori.
Incorporació, si escau, de noves fonts al procés d'actualització del DEECV.
Generar el directori a 1/1/2021.
Preparar explotació estadística.
Difusió de resultats.
Estudiar l'adaptació de la publicació a la nova definició d'empresa/unitats legals.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de juliol es difon la informació relativa a 2021.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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2102-Indicadors de confiança empresarial. Resultats per a la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Institut Nacional d'Estadística
Objectius
Obtindre informació de la valoració dels gestors d'establiments de l'evolució de
determinades variables econòmiques en el temps i de les expectatives o perspectives
en el futur
Principals variables
Volum de negocis, ocupació, diferents agrupacions d'activitat
Col·lectiu
Establiments
Periodicitat de la difusió de dades
Trimestral
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
Tractament i anàlisi de les dades corresponents al període 1r - 4t trimestre de 2022.
Difusió de resultats corresponents al 1r - 4t trimestre de 2022.
Execució de l'ampliació mostral trimestral per al període 1r trimestre - 4t trimestre de
2022.
Treballs previs per a l'ampliació mostral per al període que s'inicia amb el 1r trimestre
de 2023.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En els mesos de gener, abril, juliol i octubre es difon la informació relativa als
trimestres 1/2022, 2/2022, 3/2022 i 4/2022 respectivament.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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2103-Cens d'activitats econòmiques de la ciutat de València
Organismes que intervenen
Ajuntament de València.
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. AEAT
Objectius
Conéixer el nombre i característiques de les activitats econòmiques a la ciutat de
València i la seua distribució geogràfica
Principals variables
Nombre de llicències d'activitats econòmiques per secció, agrupació, grup i epígraf de
l'Impost d'Activitats Econòmiques
Col·lectiu
Llicències d'activitats econòmiques
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Inframunicipal
Treballs a executar en 2022
Dades d'origen: "Matrícula de l'Impost d'Activitats Econòmiques de la ciutat de
València", fitxer administratiu proporcionat per l'AEAT.
Tractament estadístic.
Càrrega a BD.
Extracció i tabulació.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de novembre es difon la informació a data 1 de gener de 2022.
Unitat administrativa responsable
Oficina d'Estadística
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2104-Estadística de constitucions i extincions de societats: Registre Mercantil
Organismes que intervenen
Ajuntament de València.
Objectius
Obtindre informació periòdica de la demografia de les societats amb domicili en la
ciutat de València
Principals variables
Nombre de societats, tipus d'acte registral, data d'inscripció del fet en el Registre
Mercantil, domicili de la societat i sector d'activitat
Col·lectiu
Societats amb domicili en el municipi de València
Periodicitat de la difusió de dades
Trimestral
Desagregació territorial dels resultats
Inframunicipal
Treballs a executar en 2022
Construcció del fitxer a partir de les dades publicades en el Butlletí Oficial del Registre
Mercantil.
Tractament estadístic.
Càrrega a BD.
Extracció i tabulació.
Publicació de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En els mesos de març, juny, setembre i desembre es difon la informació relativa als
trimestres 4/2021, 1/2022, 2/2022 i 3/2022 respectivament.
Unitat administrativa responsable
Oficina d'Estadística
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Comptes econòmics
2201-Comptes econòmics de la despesa sanitària pública
Organismes que intervenen
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Sotssecretaria
Ministeri de Sanitat
Objectius
Obtindre les xifres agregades de despesa pública en sanitat per agregats de
comptabilitat nacional, classificació econòmica, funcional i aproximació metodològica
als Comptes de Salut de l'OCDE
Principals variables
Econòmiques: remuneració del personal, consum intermedi, concerts, transferències
corrents, despesa de capital. Funcionals: serveis hospitalaris i especialitzats, serveis
d'atenció primària, serveis de salut pública, serveis col·lectius de salut, farmàcia,
trasllat, pròtesi. Comptabilitat Nacional: consum col·lectiu, consum individual,
producció de no mercat, producció de mercat
Col·lectiu
No aplicable
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
No aplicable
Treballs a executar en 2022
Recollida d'informació estadística a partir de dades d'origen administratiu (informació
pressupostària).
Tractament i anàlisi de les dades.
Emplenament del qüestionari de recollida de la informació i subministrament de les
dades bàsiques al Ministeri.
Difusió de resultats corresponents a 2021 pel Ministeri.
Calendari de difusió de resultats en 2022

Unitat administrativa responsable
Servei d'Anàlisi i Informació Econòmica
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2202-Comptes econòmics de l'agricultura de la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica. Sotssecretaria.
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Objectius
Càlcul de les macromagnituds utilitzades com a indicadors dels resultats econòmics
anuals de l'activitat agrària de la Comunitat Valenciana
Principals variables
Valoració de les macromagnituds més importants de l'activitat agrària: producció
agrícola, producció ramadera, servicis agraris, activitats secundàries no agràries no
separables de l'activitat agrària, consums intermedis, renda agrària, etc.
Col·lectiu
No aplicable
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Elaboració de les macromagnituds agràries a partir de fonts estadístiques existents.
Remissió anual al Ministeri dels Comptes Econòmics de l'agricultura per províncies per
a harmonitzar la integració amb els Comptes econòmics de l'agricultura (regionals)
d'acord amb calendaris establits mitjançant conveni de col·laboració.
Difusió de resultats en "Renda Agrària 2021" i en l´anuari "Informe del Sector Agrari
Valencià 2021".
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes d'abril es difon la informació relativa a l'avanç-provisional de 2020 i
l'estimació de 2021 de la renda agrària (document "Renda Agrària 2021").
En el mes de juliol es difon la informació relativa a les dades definitives de 2019 i
l'estimació de 2020 dels comptes econòmics de l'agricultura ("Informe del Sector
Agrari Valencià 2021").
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General del Gabinet Tècnic. Servei de Documentació, Publicacions i
Estadística Departamental.
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2203-Comptabilitat i marc input-output
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Objectius
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 a través de l'elaboració dels comptes i de les taules que
componen el marc input-output, segons la metodologia establida en el Sistema
Europeu de Comptes (SEC 2010)
Principals variables
Agregats macroeconòmics proposats pel SEC 2010 per a economies nacionals. Les
incloses en les taules d'origen i de destinació i taula input-output
Col·lectiu
No aplicable
Periodicitat de la difusió de dades
Trimestral i anual
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Inici dels treballs d'identificació i tractament dels indicadors necessaris per a la
comptabilitat trimestral.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Sense difusió prevista.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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Estadístiques no desglossables per sector o tema
9901-Conjuntura econòmica valenciana
Organismes que intervenen
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Secretaria
Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum. Direcció
General d'Economia Sostenible.
Objectius
Apreciació de la conjuntura econòmica de la Comunitat Valenciana a partir de l'anàlisi i
comparativa d'indicadors econòmics rellevants
Principals variables
Producció, demanda, mercat de treball, preus, indicadors de confiança, previsió
econòmica
Col·lectiu
No aplicable
Periodicitat de la difusió de dades
Mensual i trimestral
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Recopilació de resultats de diverses fonts estadístiques.
Tractament de les dades.
Elaboració i difusió d'informes mensuals (Panell de conjuntura).
Elaboració i difusió d'informes trimestrals.
Elaboració i difusió trimestral d'infografies amb diversos indicadors, que faciliten el
seguiment de la conjuntura econòmica valenciana davant la crisi provocada per la
COVID-19 (Infografies).
Seguiment trimestral conjuntura (COVID-19).
Calendari de difusió de resultats en 2022
Mensualment, a excepció del mes d'agost, es difon la informació relativa al Panell de
conjuntura corresponent.
En els mesos de febrer, maig, agost i novembre es difon la informació relativa a
l'Informe trimestral dels trimestres 4/2021, 1/2022, 2/2022 i 3/2022, respectivament.
En els mesos de gener, abril, juliol i octubre es difon la informació relativa a les
infografies corresponents al seguiment trimestral conjuntura (COVID-19), dels
trimestres 4/2021, 1/2022, 2/2022 i 3/2022, respectivament.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Anàlisi, Planificació i Coordinació Econòmica
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9902-Indicadors de l'agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de la Comunitat
Valenciana
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Objectius
Constituir un marc d'indicadors estadístics que servisca per al seguiment, en la
Comunitat Valenciana, dels objectius i metes de l'Agenda 2030 per al
desenvolupament sostenible de les Nacions Unides
Principals variables
Informació estadística de caràcter general
Col·lectiu
No aplicable
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Participació en un grup de treball dels òrgans d'estadística de les CCAA, constituït amb
l'objectiu d'elaborar un ampli conjunt d'indicadors de l'Agenda 2030 per al
desenvolupament sostenible, en el marc del sistema d'indicadors establit per l'ONU,
amb fonts i metodologies comunes, i que puga ser desenvolupat en els seus
respectius àmbits d'actuació, així com proposar una estratègia comuna de difusió.
Càlcul del conjunt d'indicadors per a l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En els mesos de juliol i desembre s'actualitzarà la informació.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques
i Socials.
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9903-Dones i homes en la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Objectius
Recopilació i difusió d'informació estadística des de la perspectiva de gènere
Principals variables
Conjunt d'indicadors i variables estadístiques relacionades amb els àmbits econòmic i
social, tals com població, salut, educació, ocupació, salaris, ingressos i cohesió social,
ciència i tecnologia, poder i presa de decisions, delicte i violència
Col·lectiu
No aplicable
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Autonòmic
Treballs a executar en 2022
Finalització del projecte tècnic de la operació.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Començament de la difusió de l'operació al llarg d'enguany en dates encara per
determinar.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei de Coordinació, Planificació i Difusió
Estadística.
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9904-Dades bàsiques de la Comunitat Valenciana
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Objectius
Recopilació i 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 estadístics organitzats per les següents àrees
temàtiques: territori i medi ambient, demografia i població, societat, economia,
agricultura, ramaderia, silvicultura, caça, pesca i aqüicultura, indústria, energia, mineria
i construcció, serveis
Col·lectiu
No aplicable
Periodicitat de la difusió de dades
Altres periodicitats
Desagregació territorial dels resultats
Provincial
Treballs a executar en 2022
La informació a recopilar per a l'elaboració d'aquesta operació estadística prové dels
resultats estadístics d'àmbit provincial i/o Comunitat Valenciana d'estadístiques
elaborades en el marc de l'estadística oficial i d'altres fonts estadístiques que els
complementen.
A partir d'aquesta informació s'elaboren, de manera continuada, taules de principals
resultats que presenten la informació majoritàriament per a l'àmbit provincial (sempre
que aquest nivell de desagregació territorial estiga previst en l'estadística
corresponent), a la Comunitat Valenciana i de vegades a Espanya.
L'àmbit temporal correspon a l'últim any d'informació disponible i figura acompanyat
de la sèrie corresponent als últims cinc anys anteriors.
A peu de les taules està referida la font origen de les dades.
Les tasques associades a l'elaboració de les taules són:
- Localització de resultats d'operacions estadístiques pertinents a partir dels Inventaris
d'operacions estadístiques de les diferents administracions públiques, així com d'altres
fonts estadístiques d'interès.
- Seguiment de calendaris de difusió associats a fonts seleccionades.
- Selecció de continguts.
- Disseny i elaboració de les taules de principals resultats.
- Elaboració d'una fitxa metodològica de cadascuna de les estadístiques recollides.
- Edició de les taules en format bilingüe per a la seua publicació en el Portal estadístic
de la Generalitat (PeGV).
S'elaborarà també el fullet electrònic de caràcter divulgatiu "Dades Bàsiques de la
Comunitat Valenciana" que té associades les següents tasques:
- Selecció de variables i indicadors més representatius dels diferents àmbits:
demogràfic, social i econòmic de la Comunitat Valenciana i la seua recent evolució a
partir de les taules de principals resultats elaborades.
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- Disseny i elaboració de taules i gràfics de presentació de dades.
- Maquetació en valencià, castellà i anglés per a la seua publicació en el Portal
estadístic de la Generalitat (PeGV).
Calendari de difusió de resultats en 2022
Actualització contínua de les taules de principals resultats estadístics de la Comunitat
Valenciana.
El fullet divulgatiu de Dades Bàsiques de la Comunitat Valenciana es preveu publicar-lo
a maig.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei de Coordinació, Planificació i Difusió
Estadística.
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9905-Banc de dades territorial
Organismes que intervenen
Institut Valencià d'Estadística.
Objectius
Disposar d'informació estadística d'àmplia base temàtica per a xicotetes àrees
(municipis, comarques, departaments 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 següents àrees temàtiques: territori,
medi ambient, població, treball, agricultura, indústria, edificació i habitatge, transports,
turisme, salut, cultura, esport, educació, finances, sector públic, resultats electorals
Col·lectiu
No aplicable
Periodicitat de la difusió de dades
Altres periodicitats
Desagregació territorial dels resultats
Municipal
Treballs a executar en 2022
Actualització de les operacions incloses en el BDT, que suposa la realització de les
següents tasques:
- Selecció de fonts estadístiques.
- Seguiment de calendaris de difusió associats a fonts seleccionades.
- Recopilació de dades i metadades associades.
- Elaboració d'una fitxa metodològica de cadascuna de les estadístiques recollides.
- Anàlisi, càrrega i verificació de dades incorporades al BDT.
També estan previstos els següents treballs:
- Manteniment evolutiu i millora de prestacions de la plataforma tecnològica de suport
en col·laboració amb la DGTIC.
- Revisió de la metainformació i les taules incorporades al BDT en relació al llenguatge
inclusiu.
Elaboració del producte divulgatiu "Fitxes municipals", edició 2022, publicació web que
incorpora taules, gràfics i mapes amb els principals indicadors a nivell municipal.
Calendari de difusió de resultats en 2022
Actualització contínua de les series del Banc de dades territorial.
Les Fitxes municipals es preveu publicar-les a juny.
Unitat administrativa responsable
Subdirecció General d'Estadística. Servei de Coordinació, Planificació i Difusió
Estadística.
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9906-Anuari estadístic de la ciutat de València
Organismes que intervenen
Ajuntament de València.
Objectius
Facilitar als usuaris un conjunt ampli d'informació estadística d'àmplia cobertura
temàtica sobre la ciutat de València
Principals variables
Principals variables i indicadors organitzats per les següents àrees temàtiques:
característiques físiques; demografia; trànsit i transports; edificis i vivendes; salut
pública; activitat econòmica; treball; consum i preus; educació; consultes electorals;
recursos municipals; medi ambient; cultura; justícia, i altres
Col·lectiu
No aplicable
Periodicitat de la difusió de dades
Anual
Desagregació territorial dels resultats
Inframunicipal
Treballs a executar en 2022
Recopilació de dades de fonts estadístiques pròpies i alienes.
Elaboració i tractament estadístic.
Càrrega al banc de dades.
Extracció i tabulació.
Difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En el mes de desembre es difon la informació relativa a 2022.
Unitat administrativa responsable
Oficina d'Estadística
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9907-Dades estadístiques de la ciutat de València
Organismes que intervenen
Ajuntament de València.
Objectius
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 següents àrees temàtiques:
activitat econòmica; consum i preus; demografia i població; edificació i vivenda; medi
ambient
Col·lectiu
No aplicable
Periodicitat de la difusió de dades
Trimestral
Desagregació territorial dels resultats
Inframunicipal
Treballs a executar en 2022
Recopilació de resultats de fonts estadístiques pròpies i alienes.
Elaboració i difusió de resultats.
Calendari de difusió de resultats en 2022
En els mesos de març, juny, setembre i desembre es difon la informació relativa als
trimestres 4/2021, 1/2022, 2/2022 i 3/2022 respectivament.
Unitat administrativa responsable
Oficina d'Estadística
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Annex III

Programa anual d'activitats instrumentals

Objectiu 1
Revisió de les “condicions de contorn” (factors institucionals) de l'organització
estadística de la Comunitat Valenciana per a la seua millor adaptació al Codi de Bones
Pràctiques de les Estadístiques Europees (CBPEE)
Descripció
Després de l'aprovació del nou Reglament de la Llei d'Estadística de la Comunitat
Valenciana, l'actual exercici de planificació permetrà la consolidació de la nova
organització estadística de la Comunitat Valenciana, al mateix temps que serà l'escenari
apropiat per al desenvolupament d'iniciatives normatives complementàries que
asseguren el seu ple acomodament a l’“entorn institucional” al qual fa referència el
CBPEE.
El CBPEE, en la seua versió aprovada pel Comité del Sistema Estadístic Europeu el 16 de
novembre de 2017, recull en relació a l’“Entorn Institucional” de l'estadística oficial que:
“Els factors institucionals i organitzatius tenen una influència considerable en l'eficàcia
i la credibilitat d'una autoritat estadística que desenvolupa, elabora i difon estadístiques
europees. Els aspectes rellevants són la independència professional, el mandat de
recollida de dades, l'adequació dels recursos, el compromís de qualitat, la
confidencialitat estadística, així com la imparcialitat i l'objectivitat”.
El nou PVE revalida el nostre compromís institucional amb el CBPEE i obri un marc
d'actuació orientat a la promoció de les necessàries iniciatives normatives per a
configurar un òrgan central d'estadística de la Comunitat Valenciana sobre la base d'una
fórmula jurídic-organitzativa que garantisca la seua plena independència funcional i
neutralitat operativa, així com l'estricte compliment dels indicadors associats a l’“entorn
institucional” del CBPEE. Es tracta, en definitiva, de dotar a la nostra autoritat estadística
regional d'un entorn institucional plenament homologat amb el CBPEE.
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Activitats a realitzar
Amb la publicació del Decret 109/2021, de 6 d'agost, del Consell, d'aprovació de l'Estatut
de l'Institut Valencià d'Estadística (IVE) es culmina aquest objectiu. L'òrgan central
d'estadística de la Comunitat Valenciana està alineat amb el entorn institucional del Codi
de Bones Pràctiques de les Estadístiques Europees: “Els factors institucional i
organitzatiu tenen una influència considerable en l'eficàcia i la credibilitat d'una autoritat
estadística que desenvolupa, elabora i difon estadístiques europees. Els principis
pertinents són: independència professional, coordinació i cooperació, mandat de
recollida de dades, adequació dels recursos, compromís de qualitat, confidencialitat
estadística i imparcialitat i objectivitat”.
Així, aquest decret dota a l'IVE d'una estructura adequada al compliment de les funcions
que té assignades, distribueix la competència entre els seus òrgans i concreta el seu
objectiu en una reglamentació de caràcter organitzatiu amb la capacitat funcional
necessària per a garantir la neutralitat operativa en el desenvolupament de la
metodologia estadística, la publicació i difusió de resultats, el disseny de normes
reguladores de les estadístiques i en la preservació del secret estadístic.
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística.
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Objectiu 2
Dotació de noves infraestructures TIC de suport als processos d'elaboració i difusió
estadística
Descripció
En aquest àmbit destacarem la necessitat d'avançar en l'impuls al portal corporatiu en
matèria estadística de la Generalitat (peGv) dotant-li de noves funcionalitats i serveis. Es
pretén configurar una oferta multicanal, plurilingüe, accessible, concorde als estàndards
d'intercanvi de dades i microdades més utilitzats en el sector. Entre els estàndards per
a informació web del sistema estadístic públic valencià situem la necessitat d'un accés
de primer nivell del peGv en el portal corporatiu de la Generalitat i accés centralitzat a
través del mateix a la informació estadística de les diferents Conselleries i ens
instrumentals de la Generalitat.
També en aquest àmbit hem d'avançar en la mobilització d'inversions que permeten el
desenvolupament d'un model de producció estadística més integrat per a la gestió de
grans bases de dades que compilen informació sociodemogràfica i econòmica de la
Comunitat Valenciana.
Activitats a realitzar
- Millora de l'accés a la informació estadística d'interés de la Generalitat a través del
PeGV, incorporant accessos a les publicacions d'operacions estadístiques incloses en el
PVE de les diferents Conselleries i ens instrumentals de la Generalitat.
- Adequació dels requisits d'accessibilitat establits en el Reial decret 1112/2018, de 7 de
setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del
sector públic, del PeGV i dels aplicatius dinàmics als quals s'accedeix a través d'aquest.
Aquesta activitat es duu a terme en col·laboració amb la Direcció General de Tecnologies
de la Informació i les Comunicacions (DGTIC).
- Finalització dels treballs d'adaptació dels aplicatius de difusió d'informació estadística,
fonamentalment el banc de dades d'operacions (BDO), per a la disseminació de dades
estadístiques en formats estàndard reutilitzables, així com el seu accés des del
repositori de dades del portal GVA Oberta, mitjançant URL fixes. Aquesta activitat es duu
a terme en col·laboració amb la DGTIC.
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- Altres treballs de millora en la construcció de les estructures de les operacions en els
repositoris i la càrrega d'informació dels aplicatius de difusió dinàmica. Aquesta activitat
es duu a terme en col·laboració amb la DGTIC.
- Migració d'aplicacions que actualment tenen el seu propi aplicatiu al banc de dades
d'operacions (BDO) amb la finalitat d'homogeneïtzar la difusió de les operacions del
servei de producció estadística i aplicar les millores simultàniament en totes elles.
Aquesta activitat es duu a terme en col·laboració amb la DGTIC. Es preveu el traspàs de
les següents operacions:
- Estadística de variacions residencials
- Explotació estadística del Padró municipal continu
- Enquesta de població activa
- Fluxos de la població activa
- Enquesta de condicions de vida
i inici de l'estudi per a incorporar els Indicadors socials de qualitat de la vida de la
Comunitat Valenciana
- Posada a disposició progressiva per a la seua descàrrega en el portal GVA Oberta en
formats estàndard reutilitzables, de totes les taules de dades i la metainformació
associada per a la seua indexació, de les operacions integrades en el BDO.
- Posada a disposició per a la seua descàrrega en el portal GVA Oberta, dels fitxers
d'informació

estadística

de

contingut

demogràfic

d'unitats

administratives

inframunicipals. Generació de fitxers i metainformació associada per a la seua indexació
en el portal. Aquesta activitat es duu a terme en col·laboració amb la DGTIC.
- Participació, al costat de la DGTIC, dels treballs de definició de requisits i funcionalitats
que ha de complir la futura plataforma corporativa de enquestació de la Generalitat, amb
l'objectiu que siga adequada per a recaptar informació d'unitats informants externes
(persones físiques o jurídiques) en manera multicanal, i la seua gestió, per a les
operacions del PVE que estiguen basades en una enquesta.
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística i la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions.
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Objectiu 3
Impuls a la normalització i homogeneïtzació estadística
Descripció
Explotació del potencial estadístic que ofereixen les fonts administratives considerant
els objectius d'explotació estadística en tots els processos administratius però,
especialment, en els nous o en curs de modificació. Es pretén així avançar en
l'harmonització “en origen” d'identificadors i conjunt “mínim” de variables de suport.
Implantació d'un sistema integrat de metadades, estructurat d'acord amb la
Recomanació de la Comissió de 23 de juny de 2009 sobre les metadades de referència
per al Sistema Estadístic Europeu per a oferir una informació més transparent i
harmonitzada sobre la qualitat de les dades oferides per l'organització estadística de la
Comunitat Valenciana.
Potenciació de l'ús dels arxius i registres administratius per al desenvolupament
d'infraestructures estadístiques de directoris i marcs de mostreig, particularment
referent a Directoris d'empreses i establiments i Marcos sectorials.
Activitats a realitzar
- Manteniment de l'Inventari dels arxius i registres administratius que actualment
serveixen de base per a l'elaboració de diferents operacions estadístiques incloses en el
Pla Valencià d'Estadística i d'uns altres amb possible ús estadístic.
- Elaboració i implantació dels Informes metodològics estandarditzats per a les
operacions estadístiques elaborades en el marc del PVE que conformaran part d'un
sistema integrat de metadades.
- Manteniment del directori estadístic d'empreses de la Comunitat Valenciana:
- Processament de les dades cedides per la Tresoreria General de la Seguretat
Social i l'Institut Social de la Marina.
- Processament de dades procedents dels Registres Mercantils.
- Processament de la resta d'extraccions dels diversos aplicatius de la Generalitat
que ja tenen establit un protocol de tractament per a l'actualització del directori
estadístic d'empreses de la Comunitat Valenciana (DEECV).
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- Anàlisi sistemàtica de la resta de registres administratius de la Generalitat que
són susceptibles de servir de font d'informació del DEECV, per a dissenyar el
corresponent protocol d'extracció i actualització.
- Explotació i difusió en el peGv del directori estadístic d'empreses de la Comunitat
Valenciana (DEECV), per a l'any de referència 2021.
- Gestió d'altres registres estadístics sectorials:
- Unitats que han desenvolupat activitats d'I+D
- Empreses de transport de viatgers
- Instal·lacions i gestors de residus
- Directoris d'allotjaments turístics
- Directori d'organismes i empreses públiques de la Comunitat Valenciana
- Informes d'al·legacions a diversos projectes normatius, amb l'objectiu principal de
normalitzar i homogeneïtzar els indicadors i la resta de la informació estadística de la
qual, en el seu cas, es fa ús.
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística.
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Objectiu 4
Foment del diàleg amb el sistema d'I+D+i valencià
Descripció
En aquest context se situa l'establiment de fòrums estables amb el sistema valencià
d'I+D+i, especialment amb les universitats valencianes, a fi d'incorporar la metodologia
més avançada per a millorar la representativitat de les investigacions i aconseguir la
racionalització dels costos dels processos d'elaboració i difusió estadística, amb
especial atenció als diferents mètodes d'estimació en xicotetes àrees i eficiència dels
dissenys mostrals.
Activitats a realitzar
Anàlisi d'alternatives per a millorar la informació disponible i la seua precisió, en dominis
poblacionals o territorials d'interés, incloent la possibilitat d'adaptar el disseny mostral
d'algunes operacions estadístiques que actualment no generen informació d'àmbits
territorials subregionals.
En concret, es realitzarà l'estudi per a la possible ampliació de la mostra de l'enquesta
de condicions de vida corresponent a la Comunitat Valenciana amb la finalitat d'obtindre
resultats provincials.
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística.
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Objectiu 5
Capacitació científica i tècnica del personal estadístic
Descripció
Foment de les actuacions de capacitació científica i tècnica dels recursos humans
especialitzats en matèria estadística de l'administració del Consell, Organismes i
Empreses.
Activitats a realitzar
- Participació en les diferents activitats formatives promogudes per l'Escola
d'Estadística de les Administracions Públiques de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
- Coordinació de tres cursos de formació per al maneig de dades estadístiques:
- Ús de R per al maneig i tractament de dades estadístiques
- Ús de R per a la generació de documents dinàmics
- Ús de SAS per al maneig i tractament de dades estadístiques
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística.
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Objectiu 6
Foment de la presència social de l'estadística pública
Descripció
Aquest objectiu, per a la promoció institucional i social de l'estadística pública
valenciana ha de tindre una clara orientació a l'usuari en un marc d'impuls decidit per la
transparència i presència social de l'estadística. La concreció del bloc d'actuacions
hauria de contemplar un pla específic de màrqueting digital, el disseny d'una oferta de
divulgació adaptada als diferents segments d'usuaris i la promoció de fòrums i
esdeveniments de suport a línies de treball en les quals confluïsquen interessos d'agents
institucionals i socials. L'ús de les TIC serà fonamental en aquesta tasca, amb el suport
de plataformes virtuals de col·laboració, presència en xarxes socials i participació en
projectes innovadors per a l'ensenyament i divulgació de l'estadística oficial.
Activitats a realitzar
- Elaboració d'un projecte que contemple un pla de màrqueting i comunicació digital i
que determine les estratègies per a la presència de l'Institut Valencià d'Estadística en les
diverses xarxes socials, així com la seua posterior implementació.
Organisme responsable
Institut Valencià d'Estadística.
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Objectiu 7
Impuls de la cooperació institucional en matèria estadística
Descripció
Desenvolupament de línies de cooperació estable amb les administracions públiques
del nostre entorn per a millorar la coordinació dels sistemes estadístics, orientada a
l'harmonització i integració de la producció estadística pública i la millora de la qualitat
del servei al ciutadà.
Les línies d'actuació s'orientaran fonamentalment a la definició de protocols estables de
col·laboració per a la realització d'activitats estadístiques del PVE amb confluència
d'interés estatal, i en particular, per a totes les estadístiques sectorials realitzades per
les conselleries en col·laboració amb els departaments ministerials en el marc del Pla
Estadístic Nacional (PEN).
En l'escenari de cooperació amb l'INE, prestarem especial atenció a cobrir les
necessitats recollides en el PVE sobre la base de la creació de valor afegit regional a
partir de les estadístiques del PEN. Per a això podrem utilitzar diferents mètodes com a
ampliacions de “mostra nacional”, estimacions per a xicotetes àrees amb la metodologia
més sòlida científicament disponible o millorant la nostra flexibilitat per a investigar
fenòmens socials a partir de mòduls específics que puguen incorporar-se a enquestes
“lleugeres” com l'Enquesta contínua de llars (enquesta òmnibus) de l'INE, sempre a
través de la formalització dels oportuns acords.
Activitats a realitzar
- Tramitació i subscripció del conveni en matèria d'estadística per a l'any 2022 entre
l'Administració General de l'Estat a través del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
i la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
- Tramitació i subscripció del conveni de col·laboració entre l'Institut Nacional de la
Seguretat Social (INSS), l'Institut Social de la Marina i l'Institut Valencià d'Estadística, en
matèria estadística, a conseqüència dels requeriments establits en la llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que els regula específicament. L'esborrany
del text d'aquest conveni s'està tractant en un grup de treball en el qual participen els
òrgans centrals d'estadística regionals i l'INSS.
- Tramitació i subscripció d'un conveni de col·laboració entre l'Agència Estatal
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subministrament d'informació sobre comerç exterior de béns, amb finalitats estadístics.
L'esborrany del text d'aquest conveni s'està tractant en un grup de treball en el qual
participen els òrgans centrals d'estadística regionals i la AEAT.
- Participació en el grup de treball de Comunitats Autònomes “Indicadors de l'Agenda
2030 per al desenvolupament sostenible”. Aquest grup té com a objectiu general
l'elaboració de l'operació estadística “Indicadors de l'Agenda 2030” per part dels Òrgans
Centrals d'Estadística de les Comunitats Autònomes en els seus respectius àmbits
d'actuació, així com l'establiment d'una estratègia comuna de difusió.
Al llarg de 2022 es preveu que el grup treballe en el disseny i construcció d'un segon
conjunt d'indicadors que complemente al ja definit l'any anterior, així com que es
concreten les alternatives de difusió dels indicadors referits a totes les Comunitats
Autònomes. Es posarà a la disposició d'aquestes, un fitxer en format SDMX amb el
contingut de la informació publicada referent a la Comunitat Valenciana.
-Disposició d'informació trimestral de caràcter continu procedent de les Mutualitats
ISFAS, MUFACE i MUGEJU, amb la finalitat de completar la informació del sistema de la
seguretat social amb els afiliats pertanyents a aquests règims especials.
Organisme responsable
Tots els organismes responsables d'operacions estadístiques incloses en el PVE 2019 2022.
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