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L'organització de la producció estadística
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La producció d’estadístiques que compleixin els requisits d’utilitat, fiabilitat i com-
parabilitat, així com l’obligació de minimitzar els costos i les molèsties als ciuta-
dans, representa un considerable esforç de coordinació que necessita recórrer a ins-
truments de gestió per assolir nivells acceptables d’eficàcia, com més gran és
l’organització, com en el cas de la Generalitat de Catalunya.

L’Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) és la institució responsable de coordi-
nar la producció estadística de la Generalitat de Catalunya i del Sistema estadístic
de Catalunya. Des de la seva creació ha cercat sempre les millors aplicacions tècni-
ques de gestió per assolir les quotes d’eficàcia i eficiència que requereix la produc-
ció d’estadístiques oficials.
Aquest article recull les solucions de gestió emprades per l’equip directiu de l’Ides-
cat en temes com la coordinació interna, la programació d’activitats, el reaprofita-
ment d’eines burocràtiques tradicionals, la implicació del personal amb els objec-
tius de la institució, i la defensa i potenciació de la professionalització dels
estadístics.

En aquest deu anys, l’Idescat ha desenvolupat la coordinació interna de l’activitat
estadística de la Generalitat a través d’un sistema d’influència que qüestiona el
model de coordinació burocràtica com a l’únic vàlid. Aquest és el tema tractat en la
primera part de l’article: “La coordinació interna a les grans organitzacions: siste-
mes burocràtics versus sistemes d’influència".

Paral·lelament, la direcció de l’Idescat va posar en marxa diverses eines de gestió
interna que asseguressin el compliment dels objectius marcats per les lleis del Pla
estadístic de Catalunya i els programes anuals d'actuació estadística. L’equip direc-
tiu va crear sistemes de programació d’activitats i va reaprofitar eines tradicionals
de procediment administratiu per millorar l‘organització del treball de la institució
(aquests són els temes que aborden la segona i la tercera part d'aquest article:
“L’assoliment satisfactori i eficaç dels objectius de l’organització mitjançant la pro-
gramació” i “Petites normes de burocràcia tradicional poden esdevenir grans eines
modernes de direcció").
L’equip directiu també va completar l’organització interna de l'Idescat amb siste-
mes pensats per a les persones que hi treballen per aconseguir la millora de les se-
ves condicions de treball. En les dues darreres parts de l'article se n’exposen dos
exemples: la creació d’un flux constant i regular d’informació interna ("La comuni-
cació interna: un instrument d’integració de l’organització") i generant un procés
de millora de la professió i de la professionalització de les persones que exerceixen
l’ofici estadístic ("La definició de l’ofici estadístic a Catalunya").
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I. La coordinació interna a les grans organitzacions: sistemes burocràtics
versus sistemes d'influència

Per al bon funcionament d’una organització responsable de l’estadística oficial és
necessari que aquesta trobi una solució d’encaix del servei d’estadística dins l’orga-
nització departamental, de manera que sigui acceptada pel conjunt dels departa-
ments de l'Administració catalana. Aquesta acceptació inclouria regles, normes i
compromisos per evitar tensions entre els agents productors d’estadístiques ofici-
als, els acords i mecanismes per optimitzar i fer rendibles els recursos destinats a
l’elaboració de les estadístiques oficials, i la definició del rol necessari per aconse-
guir que l’organització responsable de l’estadística esdevingui un partner útil per a
tota l’organització departamental.

En els primers mesos de funcionament de l’Institut d’Estadística de Catalunya,
l’equip directiu de l’entitat va fer-se diverses reflexions sobre la seva raó de ser, so-
bre el rol de la institució dins de la Generalitat i la societat catalana, i sobre les rela-
cions que se’n deriven. Aquesta reflexió, necessària per al bon funcionament de
l’entitat, va donar lloc a l’adopció d’algunes decisions per part de les autoritats
competents, de gran transcendència per a l'Idescat.

En el marc d’anàlisi i de reflexió estratègica que es va posar en marxa, una de les
conclusions de l’equip directiu va permetre la creació d’un model d’institució inno-
vador, tant pel tipus d’encaix i la forma de relacionar-se amb la resta de departa-
ments i organismes de la Generalitat de Catalunya, com pel tipus de rol i de coordi-
nació que va establir l'Idescat amb els diferents agents del Sistema estadístic de
Catalunya.
Aquesta innovadora forma de relació amb els departaments del Govern de
Catalunya es va definir i posar en marxa a través del servei d’Assistència Tècnica Es-
tadística que va ser la resposta de l'Idescat a la crisi dels sistemes burocràtics tradi-
cionals de coordinació dins de les grans organitzacions.

Si l'Idescat hagués adoptat el sistema tradicional d’encaix dins de l’organització de-
partamental, s’hauria establert un repartiment burocràtic de les competències es-
tadístiques entre l'Idescat i cada un dels departaments. El resultat que podria haver
derivat de l'adopció d'un sistema tradicional de repartiment de les competències
hauria estat instruments burocràtics que actualment poden considerar-se obsolets.
Per exemple, l'Idescat podria haver optat per:

• L’establiment per part del govern d’una norma general on s’establís el tipus de
repartiment de competències entre l'Idescat i els diferents departaments de la
Generalitat. Una norma establerta d’aquesta manera comporta problemes d’ac-
ceptació dins de l’organització departamental, i en conseqüència, dificultats en
la implementació de la norma i també dificultats d’adaptació a una realitat can-
viant.

• L'organització de reunions bilaterals amb els departaments de la Generalitat
que produeixen estadístiques oficials per tal de delimitar les competències de
cadascun. Atès l’elevat nombre de departaments productors d’estadístiques i
d’interlocutors en cadascun d'aquests, l'organització de reunions amb tots ells
suposa uns enormes costos en temps i recursos, en un marc en el qual és difícil
arribar a una solució consensuada estable i durable, i acceptable per a tothom.
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Qualsevol tipus de repartiment aconseguit a través d’aquests sistemes tradicionals
hauria estat precari. La introducció del repartiment competencial de la producció
estadística oficial en unes negociacions a alt nivell haurien compartit l’agenda de
les reunions amb altres temes més o menys importants, però sobretot més polítics, i
no se n’haurien pogut aïllar, malgrat ser un tema més tècnic.

Atesa la naturalesa d’aquestes negociacions i la previsibilitat de resultats pobres,
l’equip directiu va desestimar l'ús d'aquesta via tradicional per a la seva aparició,
ubicació i relació dins de l’organigrama departamental de la Generalitat. L’equip
de direcció tenia clar que amb aquest sistema de negociació no aconseguiria adap-
tar eficaçment l'Idescat en l’organització departamental, perquè estimava que difí-
cilment arribaria a aconseguir implementar eficaçment un dels tres possibles siste-
mes burocràtics clàssics de coordinació:

• La descentralització de l’activitat estadística de l'Idescat en els departaments,
mitjançant la ubicació d’una delegació de l'Idescat a cada un dels departaments
que s’encarregués de l'elaboració de les estadístiques pròpies de cada un.

• La centralització de l’activitat estadística als departaments i la renúncia per part
de l'Idescat a produir totes les estadístiques i a encarregar-se únicament de la
producció de normes i de la fiscalització i supervisió de la producció estadística
dels departaments.

• La centralització de l’activitat estadística a l'Idescat, mitjançant la designació de
l’Institut d’Estadística de Catalunya com a únic òrgan productor d’estadístiques
oficials, i amb el traspàs de totes les competències estadístiques dels departa-
ments a l'Idescat.

Aquestes solucions i les possibles solucions intermèdies resulten insatisfactòries
perquè acaben sent fonts contínues de disfuncions i consumeixen massa energies
dins l’organització.

L’equip directiu de l’Institut per tal de vetllar pel futur de la seva organització, però
també per tal d'assolir de forma ràpida el nivell d’eficàcia i de qualitat necessari
per a la producció d’estadístiques i per a la gestió de tot el Sistema estadístic de
Catalunya, va decidir posar en pràctica una altra forma de coordinació de l’estadís-
tica oficial que superés els problemes detectats en els sistemes tradicionals. La deci-
sió, com ja apuntàvem, va ser de posar en marxa un Servei d’Assistència Tècnica Es-
tadística.

El Servei d'Assistència Tècnica Estadística
El Servei d’Assistència Tècnica Estadística (ATE) va ser, en el moment de la seva po-
sada en marxa, una proposta pionera a Catalunya per substituir els sistemes de co-
ordinació clàssics, i és actualment el sistema de relació i coordinació de tot el Siste-
ma estadístic de Catalunya, que inclou els diferents departaments productors
d’estadístiques de la Generalitat i la resta de productors d’estadístiques de
Catalunya.

L’equip de direcció de l'Idescat va considerar oportú dissenyar i posar en marxa un
sistema de repartiment de competències en la producció estadística basat en unes
relacions de baix nivell, elaborada cas per cas, i basada en relacions de negociació i
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d’influència a nivell tècnic entre l'Idescat i el departament o agent competent en
cada cas. El temps s’ha demostrat que aquest sistema de coordinació funciona.

Per poder dur a terme aquest sistema, l'Idescat va haver de renunciar a la pretensió
de convertir-se en el principal productor d’estadístiques de Catalunya. L’Institut,
des d’aquest moment, va renunciar a tenir el monopoli i el control burocràtic de la
producció estadística dels departaments, i va establir un sistema on, donada una
necessitat estadística concreta, la decisió sobre qui satisfà aquesta necessitat és ob-
jecte de negociació a nivell tècnic entre l’Institut i el departament o departaments
corresponents. Aquesta negociació suposa una agilitació en el procés de presa de
decisions, però no funciona al marge de la línia de comandament de cada organit-
zació, ben al contrari, funciona en tot moment sota els criteris i objectius marcats
per la direcció de la institució a la qual pertanyen les àrees tècniques implicades, i
són informades i consultades sobre els termes de la negociació i de la decisió presa
finalment.

Els resultats d’aquestes negociacions poden ser diversos:

• Producció íntegra per part del departament. L’acord resultant de la negociació
amb el departament estableix que la producció de l’estadística en qüestió és as-
sumida íntegrament per part del departament amb l’assessorament tècnic de
l'Idescat.

• Producció íntegra per part de l'Idescat. L’acord resultant de la negociació pot
ser a la inversa que en el cas anterior. Hi ha estadístiques, la producció de les
quals és assumida de forma íntegra per part de l'Idescat sense la intervenció del
departament.

• Solucions híbrides de coordinació a nivell tècnic. La resta d’acords de coordina-
ció poden assumir diferents fórmules de col·laboració i de repartiment de tas-
ques entre el departament i l'Idescat, sempre d’acord amb una divisió del treball
pactada. Aquestes solucions híbrides assoleixen molts matisos diferents cas per
cas, depenent dels interessos d'ambdues parts, però també dels recursos i mit-
jans, i de la disponibilitat, per aconseguir l’objectiu principal: l'elaboració de
l’estadística a partir de l’optimització dels recursos.

No obstant això, en els tres tipus de coordinació, l'Idescat és l’encarregat d’assegu-
rar la comparabilitat, la fiabilitat i l'ajust tècnic de les estadístiques catalanes, i en-
cara que la producció de certes estadístiques no és competència seva, a través del
Servei d’Assistència Tècnica Estadística s’encarrega de donar suport tècnic en matè-
ria metodològica o normativa estadística als departaments o agents productors
d’estadístiques oficials.
La col·laboració necessària per produir cada estadística concreta es defineix en el
marc de les negociacions. Aquesta definició s’estableix a través de processos amb
un baix nivell de formalització, fins al punt que sovint no hi ha necessitat d’establir
convenis o altres fórmules legals.

Aquest funcionament de l’assistència tècnica de l'Idescat flexibilitza les relacions en
el marc d’un sistema de coordinació i d’assignació de competències, i permet multi-
plicar els contactes, atès l’estalvi de temps i de passes en el procés de la definició de
la col·laboració amb un departament, una altra administració catalana, o amb enti-
tats i organismes no adscrits a la Generalitat de Catalunya.



Institut d’Estadística de Catalunya 79

Cada un dels processos de negociació que s’inicia davant d'una necessitat estadísti-
ca, independentment de l’origen de la iniciativa, acaba en una doble decisió.

En una primera instància, la normalització de la coordinació institucional per a la
producció d’una estadística oficial permet prendre la decisió de la seva inclusió dins
dels objectius de la Llei del pla estadístic. Aquesta decisió es concreta cada quatre
anys en el Projecte de llei del pla estadístic, Llei que estableix les línies mestres, els
grans objectius i la naturalesa de les estadístiques catalanes en matèria econòmica,
demogràfica i social, així com els drets, les garanties i les obligacions per a la pro-
ducció i difusió de dades estadístiques.

En un segon nivell de decisió, els objectius principals en matèria de producció d’es-
tadístiques de la Llei del pla estadístic és tradueixen en estadístiques que es concre-
ten anualment en els PAAE (programes anuals d’actuació estadística) on s’especifi-
quen les activitats estadístiques que l'Idescat i els altres productors estadístics han
de dur a terme.

D’aquesta manera (negociació de baix nivell, baix nivell de formalització, col·-
laboració amb el Servei d’Assistència Tècnica Estadística i doble decisió normativa)
l’avenç de l’activitat estadística es produeix d’una manera natural. Aquest sistema
de coordinació de la producció estadística evita la generació de conflictes (compe-
tencials) amb altres institucions i s’estableix una preeminència de l'Idescat des d’un
punt de vista tècnic i metodològic, de la mateixa manera que l’Institut accepta que
els departaments tinguin una major proximitat a la realitat que plasmen en esta-
dística oficial i un millor coneixement dels destinataris de les estadístiques.

Funcions del Servei d'Assistència Tècnica Estadística
El Servei d’Assistència Tècnica Estadística, com a instrument que es va crear per dur
a terme les negociacions i la posterior col·laboració del Sistema estadístic, és podria
qualificar de “consultoria” formada per un equip de tècnics estadístics d'aquest or-
ganisme i que tenen la funció de:

• Supervisar la legalitat de la producció de l’estadística oficial catalana.
• Formar en matèria de tècnica estadística a la persona o les persones responsa-

bles de l’elaboració d’estadístiques oficials.

• Donar suport tècnic al departament o l'entitat responsable de l’elaboració
d’unes determinades estadístiques necessàries en l’estadística oficial de
Catalunya.

• Negociar amb els interlocutors dels diferents departaments o entitats amb les
quals es vol col·laborar per a la producció d’unes determinades estadístiques.

Aquest servei és el canal que vehicula les relacions entre l’Institut d’Estadística de
Catalunya i els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i altres
agents que formen part del Sistema estadístic català, amb independència de si és
necessari que en determinats casos calgui que l’acord assolit en la negociació ne-
cessiti de l’aprovació d’instàncies més altes, ja sigui de l'Idescat o de l’altra part.



Institut d’Estadística de Catalunya80

Resultats de la implantació del Servei d'Assistència Tècnica Estadística
El Servei d’Assistència Tècnica Estadística porta vuit anys funcionant, i durant
aquest temps ha demostrat la seva eficàcia i la seva eficiència per tal d'aconseguir
la coordinació en l’elaboració d’estadístiques oficials entre els agents que formen
part del Sistema estadístic català.

Per tal d’establir una avaluació del servei, s’han triat tres anys de referència (1993,
1995, 1997), a través dels quals s'il·lustra amb fidelitat el procés d’implementació i
de consolidació.

Inici 1992-1994
L’etapa inicial de funcionament del servei (1992–1994), per al qual s’ha triat el 1993
com a any de referència, es caracteritza per la necessitat del servei d’ATE per do-
nar-se a conèixer, per adaptar-se a les noves eines i mètodes de treball, i per reno-
var, reconduir o iniciar contactes i negociacions amb l'entorn de productors d’esta-
dístiques. En un primer moment, les funcions que va assumir el servei van ser
quatre:
• La coordinació del Sistema estadístic català, que es formalitza mitjançant els

corresponents convenis amb les entitats catalanes de caràcter territorial que in-
tegren el Sistema estadístic català. El 1993 l’Institut va signar 27 convenis de col·-
laboració en matèria estadística per desenvolupar les activitats estadístiques in-
closes en el Programa anual d’actuació estadística (PAAE).

• L’observança de la legalitat estadística. El 1993 l’Institut d’Estadística de
Catalunya va redactar 38 informes jurídics relatius a la interpretació de la legis-
lació estadística i la seva aplicació, i 24 informes i notes jurídiques sobre conve-
nis de col·laboració.

• El seguiment de les activitats estadístiques, de la seva execució d’acord amb les
normes reguladores de cada estadística. Aquesta funció va comportar, el 1993,
l'organització de múltiples sessions de treball amb els interlocutors tècnics dels
diferents departaments que treballen en col·laboració amb l'Idescat. El grau
d’acompliment del PAAE de 1992 va ser del 92,3%.

• L’assistència tècnica als diferents agents del Sistema estadístic català. El 93
l'Idescat va atendre totes les demandes de suport tècnic i d’assessorament per
realitzar un seguit d’activitats estadístiques. I en compliment dels convenis amb
ens locals, es van dur a terme, aproximadament, unes 150 entrevistes d’assesso-
rament sobre la informació disponible, les tècniques de tractament estadístic,
l’abast de la informació i els aspectes metodològics.

Consolidació 1995-1997
L'etapa següent, la de consolidació del funcionament del servei (1995–1997), per al
qual s’ha triat l’any 1995 com a referència, el servei ja havia assolit un bon nivell de
funcionament, era conegut i utilitzat per una gran part dels productors del Sistema
estadístic català. No obstant això, encara era necessària una consolidació de les se-
ves eines i dels seus mètodes de treball, un aprofundiment de les relacions instituci-
onals ja establertes i un augment dels seus contactes institucionals. Durant aquesta
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etapa, el Servei d’Assistència Tècnica Estadística assoleix noves funcions que perme-
ten millorar el desenvolupament d’antigues funcions:

• La coordinació del Sistema estadístic català, cosa que es formalitza mitjançant
la renovació dels corresponents convenis de col·laboració en matèria estadística
amb les entitats catalanes de caràcter territorial que integren el Sistema estadís-
tic català.

• L'observança de la legalitat estadística. L'any 1995 l'Idescat va redactar 30 infor-
mes i notes jurídiques relatives a la interpretació de la legislació estadística i la
seva aplicació, i 11 informes i notes jurídiques sobre convenis de col·laboració.
També es van redactar les propostes de decrets relatius a l’estadística de pobla-
ció de Catalunya 1996 i a la pròrroga del PAAE 1996.

• El seguiment de les activitats estadístiques. El 1995 aquesta funció va generar la
consulta continuada als interlocutors tècnics dels diferents departaments que
treballen en col·laboració amb l'Idescat. El grau d’acompliment del PAAE de
1994 va ser del 96,8%.

• L’assistència tècnica als diferents agents del Sistema estadístic català. L'any 1995
l’Institut va atendre unes 32 entrevistes d’assessorament amb relació als conve-
nis amb entitats locals, bàsicament sobre el disseny i l'extracció de mostres.
Quant a l’assessorament i el suport tècnic en matèria d’homogeneïtzació esta-
dística es van atendre 89 demandes, 16 del mateix Idescat, 38 d’organismes de la
Generalitat i la resta d’altres organismes públics i privats.

• La promoció de normatives tècniques. L'any 1995 el servei continua amb les tas-
ques de traducció i adaptació de les nomenclatures i classificacions estadísti-
ques.

• El disseny i el desenvolupament d’instruments i mètodes necessaris per a la pro-
ducció i la difusió d’estadístiques. El 1995 aquest servei desenvolupa una tipolo-
gia de seccions censals, mètodes de preservació del secret estadístic i un sistema
de metainformació de l'Idescat. A més va dur a terme un estudi sobre el sector
de la informació electrònica.

Normalització 1998-1999
La darrera etapa, en la qual ens trobem en l’actualitat, és la de normalització del
funcionament del Servei d’Assistència Tècnica Estadística. Durant aquesta etapa, el
Servei es dedica a mantenir les funcions ja assumides i el seu bon funcionament:

• La coordinació del Sistema estadístic català, formalitzada mitjançant la renova-
ció dels corresponents convenis de col·laboració en matèria estadística amb els
agents territorials que integren el Sistema estadístic català.

• L’observança de la legalitat estadística. L'any 1998 l'Idescat va redactar 15 infor-
mes i notes jurídiques relatives a la interpretació de la legislació estadística i la
seva aplicació, i 27 informes i notes jurídiques sobre convenis de col·laboració.

• El seguiment de les activitats estadístiques. L'any 1998 aquesta funció va gene-
rar la consulta continuada als interlocutors tècnics dels diferents departaments
que treballen en col·laboració amb l'Idescat. El grau d’acompliment del PAAE de
1998 va ser del 95%.
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• L’assistència tècnica als diferents agents del Sistema estadístic català. L'any 1998
l'Idescat va atendre unes 77 entrevistes d’assessorament amb relació als conve-
nis amb entitats locals. Quant a l’assessorament i el suport tècnic en matèria
d’homogeneïtzació estadística, es van atendre 68 demandes.

II. L'assoliment satisfactori i eficaç dels objectius de l'organització mitjançant
la programació

L’Institut d’Estadística de Catalunya es va crear amb l’objectiu que esdevingués l’or-
ganisme estadístic central encarregat de gestionar el Sistema estadístic de
Catalunya. Per aconseguir això, calia posar en marxa un procés de sistematització
de l’activitat estadística a Catalunya i d’aquesta manera definir el paper de l'Idescat
com a organisme central d’aquest sistema.
La sistematització de l’activitat estadística es va començar a través de l’elaboració
de la Llei d’estadística, de les lleis del pla estadístic de Catalunya i dels programes
anuals d’actuació estadística (PAAE) (vegeu el gràfic 1).

La Llei d’estadística1, publicada el 1987, és el marc legal que va permetre que la Ge-
neralitat de Catalunya desenvolupés la seva competència estatutària exclusiva en
matèria estadística. Aquest marc legal pretenia:

• garantir el coneixement estadístic de la realitat del nostre país;

• autoritzar la creació de l’òrgan estadístic central del Sistema estadístic català,
l’Institut d’Estadística de Catalunya;

• i establir un marc de referència per a la coordinació de les diverses institucions
implicades en el Sistema estadístic català, mitjançant l’elaboració del Pla estadís-
tic de Catalunya i dels programes anuals d’actuació estadística.

El 1992, el Parlament de Catalunya va aprovar la primera Llei del pla estadístic de
Catalunya (1992-1995)2 i el 1996 va procedir d'igual manera amb la segona Llei del
pla estadístic de Catalunya (1997-2000)3. En aquestes lleis s’estableixen les línies ge-
nerals que cal seguir per a la producció estadística a Catalunya els següents quatre
anys. El Pla estadístic de Catalunya és, doncs, l’instrument d’ordenació i de planifi-
cació de l’estadística de la Generalitat de Catalunya que alhora serveix de marc per
a la col·laboració institucional entre aquesta i els ajuntaments i altres entitats pú-
bliques de caràcter territorial amb els objectius següents:

• ampliar i aprofundir el Sistema estadístic integral de Catalunya,
• aconseguir la coherència, l’homogeneïtat i la comparabilitat progressives del

Sistema estadístic integral de Catalunya amb el seu entorn.

La Llei del pla s'executa a partir dels programes anuals d’actuació estadística
(PAAE) on es defineixen els objectius anuals per a la producció estadística a
Catalunya. El Programa anual d’actuació estadística estableix, doncs, la relació
d’activitats estadístiques consolidades i la descripció de les activitats estadístiques

1 Llei 14/1987, de 9 de juliol, d’estadística.
2 Llei 30/1991, de 13 de desembre, del pla estadístic de Catalunya 1992-1995.
3 Llei 9/1996, de 15 de juliol, del pla estadístic de Catalunya 1997-2000.



Institut d’Estadística de Catalunya 83

experimentals i en projecte que s’han de dur a terme durant l’any, en compliment
dels preceptes de la Llei del pla. Atès que els PAAE no són més que una definició
d’objectius sense explicitar de quina manera aconseguir-los, cal una eina comple-
mentària que els desenvolupi i que defineixi com dur a terme les activitats estadís-
tiques, consolidades i experimentals, incloses en el corresponent programa anual.

Per tal que la sistematització de la producció estadística de Catalunya es dugués a
terme correctament es va considerar necessari dotar l’Institut d’Estadística de
Catalunya d’un instrument funcional que li permetés:

• Assegurar l’acompliment dels objectius estadístics, fixant terminis objectius per
dur a terme les

• Fer una assignació racional de recursos per a cadascuna d’aquestes activitats.
• Obtenir informació sobre el desenvolupament de les activitats i d’aquesta ma-

nera poder controlar l’execució i detectar amb prou anticipació les desviacions
que es produeixen, a fi de possibilitar l’adopció de mesures eficaces que assegu-
rin l’acompliment del Programa.

• Possibilitar a la direcció de l’Institut el pilotatge o redirecció dels objectius, si
calgués.

• Posar les bases per elaborar un manual d’estandardització dels resultats, dels
mètodes de treball i de l’ofici de l’activitat estadística.

L’instrument que es va adoptar va ser la programació, triada per la seva idoneïtat
per a la producció d’estadístiques, sobretot pel que fa a la sistematització de la fei-
na en tasques, terminis, persones i recursos.

Funcionament del Servei de Programació

Durant l’any 1993, es va posar en marxa el Servei de Programació. En aquest perío-
de de temps, es van dissenyar els programes de 86 activitats i se'n va fer el segui-
ment del procés d’execució mitjançant 880 actes d’avaluació.
A l’Institut d’Estadística de Catalunya, la posada en marxa del Servei de Programa-
ció va produir uns resultats molt positius per a l’organització, que han ajudat a
augmentar-ne la capacitat directiva, tècnica i operativa de l'Idescat.

La major informació sobre el funcionament intern va servir per augmentar l’eficà-
cia de l’organització en:

• La presa de decisions sobre la definició d’objectius i de prioritats, l’assignació de
recursos humans i materials, etc. perquè se sabia què s’estava fent, amb quins
resultats i a quin cost.

• El domini de les tecnologies i els mètodes propis de l’activitat estadística, per-
què se sabia com s’estan fent les coses i els resultats que s’obtenen amb els mè-
todes emprats.

• L’organització de la producció i el funcionament general de l'Idescat, perquè se
sabia quines són les causes organitzatives que produeixen desviacions sobre les
previsions de resultats.

El Servei de Programació va resultar una experiència molt positiva per a l'Idescat.
De la utilització d’aquesta eina a l’Institut es va poder extreure molta informació
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rellevant per al seu funcionament i conclusions importants i útils per a la millora de
l’organització. Una experiència que va servir per sistematitzar i incrementar l’eficà-
cia de la producció estadística de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Gràfic 1. Estructura de la sistematització de la producció estadística de Catalunya
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Gràfic 2. Procés de la programació
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III. Petites normes de burocràcia tradicional que poden esdevenir grans eines
modernes de direcció
Una de les victòries històriques de l’estat de dret ha estat la creació d’una adminis-
tració burocràtica subjecta al dret i no a l’arbitrarietat. La burocràcia és un sistema
de processos administratius subjectes a un conjunt de normes d’obligat compli-
ment per assegurar que l’activitat de l’Administració es duu a terme dins dels requi-
sits de qualitat, d'eficiència i d'eficàcia fixats per la llei, i per assegurar un bon ser-
vei per part de l’Administració pública amb plena garantia dels drets ciutadans.

Però popularment el terme burocràcia ha adquirit connotacions negatives. S’ha as-
sociat aquest concepte a pràctiques pernicioses, com ara la duplicació de funcions i
de processos a l’Administració pública, fins al punt de convertir-lo en un sinònim de
mala gestió. Actualment, els no experts associen “burocràcia” a uns processos ad-
ministratius lents, a unes formalitats passades de moda i a uns funcionaments sub-
jectes a inèrcies del passat i poc garants dels drets dels administrats.

Passa sovint que el que hom critica associant-ho al concepte de burocràcia és, en
realitat, un conjunt de pràctiques administratives del règim preburocràtic i prede-
mocràtic, un conjunt de formalitats arbitràries i capricioses més pensat per evitar
que un ciutadà accedeixi a l’Administració, que no pas per ajudar-lo. Des d’aquest
punt de vista —que per altra banda és el que defensen els teòrics de la burocràcia
com Max Weber—, moltes vegades el que necessitem a casa nostra no és pas menys
burocràcia, sinó més burocràcia, però burocràcia de la bona.
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4 La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB) i la Univer-
sitat Politècnica de Barcelona (UPC) compten, en els seus respectius plans d’estudis, amb
una “Diplomatura d’Estadística”. A més, l’any 1999 la UPC ha posat en marxa una llicenci-
atura de segon grau en “Ciències i tècniques estadístiques”.

Els anys seixanta i en el nostre país els anys setanta, especialment, equips de tècnics
amb un esperit modernitzador i idees progressistes van veure la necessitat de sim-
plificar els processos administratius per tal de millorar el funcionament de l’Admi-
nistració, de fer-la més eficaç, més àgil i més propera als ciutadans. Però a vegades,
la simplificació i fins i tot l’eliminació de processos que es va practicar va fer-se sen-
se un càlcul acurat de les conseqüències i va consistir, en moltes ocasions, en la sim-

ple supressió d’eines burocràtiques considerades tradicionals i caducades.

La major part de l’equip tècnic inicial de l’Institut d’Estadística de Catalunya havia
exercit en una altra institució, el Consorci d’Informació i Documentació de
Catalunya. Una institució nova i formada per gent jove, que havia iniciat un procés
molt radical de simplificació de les eines burocràtiques tradicionals, fins al punt de
fer un ús limitat d’eines com el registre d’entrada i sortida de documents.

La infrautilització del registre d’entrada i de sortida comportava dos perills clars,
des del primer moment. Per una banda, un desconeixement per part de la direcció
de quines eren totes les relacions que l’organització mantenia amb el seu entorn,
especialment l’institucional; i, per l’altra, la indefensió del ciutadà, atès que no hi
havia una constància escrita exhaustiva que registrés la totalitat de les interaccions
de persones o d’entitats amb l’Institut d’Estadística.

Davant la situació creada amb l’ús poc exhaustiu i poc sistemàtic d’aquest instru-
ment burocràtic bàsic per a un funcionament normal i eficient de l’Institut d’Esta-
dística de Catalunya, es va prendre la decisió d’engegar un procés de regularització
dels procediments administratius que comporten els treballs estadístics i la seva
adaptació a la normativa vigent en matèria de procediments administratius i de rè-
gim jurídic de l’Administració pública4 . Dins d’aquest procés que incloïa la recupe-
ració de diversos instruments burocràtics, es va decidir la recuperació i potenciació

de l’ús del registre d’entrada i de sortida de documents.

Aquest procés va haver de superar dues dificultats. D’una banda, una certa resis-
tència cultural a adoptar mètodes de treball que es percebien com a “traves buro-
cràtiques”. D’altra banda, posar en marxa, de bell nou, uns sistemes administratius
que a quasi totes les institucions són tradicionals, va posar en evidència una qüestió
que potser moltes institucions no veuen fàcilment: que hi ha moltes maneres de
fer-ho, que hi ha maneres de fer-ho bé i malament, que hi ha maneres que poden
no passar del formalisme burocràtic sense resoldre cap problema real i maneres
que minimitzen els endarreriments assegurant un bon compliment dels objectius
de la llei.

Aquest descobriment va portar a un altre: només amb la legislació general de pro-
cediment administratiu no n’hi ha prou per definir en concret com ha de funcionar
un sistema burocràtic en una institució concreta. Aconseguir que es compleixin els
objectius que estableix la legislació general en una institució concreta comporta
prendre moltes decisions, i si la pròpia institució no les pren oficialment, les acaba
prenent la pràctica rutinària, potser en un sentit no desitjat.
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Per fer complir la legislació general gairebé sempre cal una norma interna que concre-
ti molt com s’ha d’aplicar en cada cas. A casa nostra gairebé segur que tenim massa
pocs reglaments i manuals pràctics de com es fa en concret això de complir la llei.

Això és molt important en els procediments administratius, sobretot pel que fa a
les noves tecnologies de la informació. Totes les institucions tenen un registre d’en-
trada i de sortida, i segur que s’hi registren les instàncies dels ciutadans que hi en-
tren per la porta. Però, es registren d’entrada els faxos? Es registren d’entrada els
correus electrònics?

Plantejar-nos com havien de funcionar aquests sistemes administratius aparent-
ment tan elementals, ens va portar a fer-nos moltes preguntes gens senzilles, que
potser a llocs on aquests mecanismes funcionen des de sempre no s’han plantejat.

Ens vàrem plantejar aquestes preguntes i les vàrem respondre amb normativa in-
terna.

El registre d’entrada i de sortida de documents
El registre d’entrada i de sortida de documents va ser el primer dels instruments de
procediment administratiu que es van incorporar a l’Idescat, seguint una norma
bàsica de la burocràcia segons la qual “tot s’ha de registrar i de tot ha de quedar

constància”.

Els objectius immediats que es perseguien amb la incorporació d’aquest instrument
eren: controlar qualsevol entrada o sortida de documents i, aconseguir, a través
d’aquest mecanisme, que cada escrit arribés al seu destinatari d’acord amb la seva
responsabilitat, funció i/o especialització dins de l’organització, en lloc d’altres cri-
teris més circumstancials: vincles o gustos personals, relacions professionals, etc. A
més, s’aconseguia un instrument útil per al coneixement del nivell i de la naturale-
sa de les relacions de la institució.
Una instrucció del director5 , que va entrar en vigor el 17 d’octubre de 1994, va esta-
blir les normes generals i específiques del registre i del trasllat intern de documents
de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Mitjançant aquesta instrucció es va establir que “tot document oficial que tingui
com entrada o sortida l’Institut d’Estadística de Catalunya quedarà degudament
registrat, segons les normes que es regulen en aquesta instrucció.“

A aquest efecte, es va crear l’òrgan responsable de dur a terme el registre esmen-
tat: el Registre de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Aquest òrgan es compon
d’un registre d’entrada, d’un registre de sortida i d’un arxiu de comprovants del
trasllat intern de documents entre subdireccions.

Però més important encara, atesa l’enorme casuística que pot sorgir en un registre
de documents, va ser regular què es considerava “document oficial” i, per tant, què
quedaria subjecte a registre d’entrada i de sortida de l’Institut, i quins documents
restaven fora d’aquesta categoria.

5 Definició de la feina del diplomat en estadística extreta del web de la UAB el 13/10/99.
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La norma cinquena de la Instrucció defineix genèricament com a document oficial
subjecte al registre d’entrada “tot document en suport paper o magnètic provinent
de persones físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, destinat a produir al-
gun efecte en termes de drets o d’obligacions per a l’Institut d’Estadística de
Catalunya [...]”. Per completar aquesta definició, s’especifiquen alguns casos parti-
culars en què un document s’ha de considerar oficial, i per tant, s’ha de registrar la
seva entrada a l’Idescat.

La norma onzena defineix com a document oficial subjecte al registre de sortida
“les notificacions i comunicacions que l’Institut d’Estadística de Catalunya adreci a
qualsevol persona física o jurídica de caràcter públic o privat; i les notificacions de
caràcter oficial que internament s’adrecin al seu personal”.

A la mateixa Instrucció s’estableixen les regles bàsiques que cal seguir per enregis-
trar els documents oficials. Però, per tal de garantir que aquest instrument es posés
en funcionament de la manera adequada, es va redactar un manual sobre l’opera-
tiva del registre i trasllat intern de documents per al responsable del Registre, on
s’especificaven quins eren els passos a seguir a l’hora de registrar els documents en
suport paper o altres que arriben a l’Institut tant de l’exterior com de l’interior.

Quant al trasllat intern de documents entre subdireccions, es va establir que “el
Registre ha de tenir constància en tot moment de qualsevol trasllat intern de docu-
ments oficials o dels seus expedients, mitjançant l’arxiu dels comprovants del tras-
llat o full de trasllat de documents”.
En la regulació del trasllat de documents oficials s’estableix que ha de constar, com
a mínim, en el full de trasllat i les regles bàsiques per efectuar el trasllat de docu-
ments entre subdireccions.

Mitjançant aquesta senzilla regulació es va aconseguir una millora notable del con-
trol sobre els documents que arriben i surten de l’Idescat, així com un increment de
la informació sobre el funcionament de l’Institut.

El reglament de règim interior com a eina de promoció professional
Una altra eina present molt sovint a les institucions públiques és el Reglament de
règim interior. En la majoria dels casos, se n’ha fet un ús tradicional, convertint-lo
en un instrument excessivament procedimentalista, quan en lloc d’un instrument
molt casuístic, detallista i rígid podria ser un reglament molt flexible, establint un
marc prou ampli que, posteriorment, permetés el desenvolupament a través de
normes internes i la seva adaptació als canvis.

L’equip directiu de l’Idescat va voler evitar caure en aquest ús tradicional del Regla-
ment de règim interior i va aprofitar aquest instrument per, entre altres coses, in-
troduir novetats organitzatives que permetessin en matèria de gestió de personal,
millorar la relació i les sinergies entre els objectius institucionals (de l’organització
en conjunt) i els objectius personals (dels diferents professionals) des d’un planteja-
ment innovador.

El Reglament de règim interior de l’Idescat va ser publicat en el DOGC el 27 de juli-
ol de 1994 i va entrar en vigor l’endemà6.

6 Decret 173/1994, de 14 de juny, per qual s’aprova el Reglament de règim interior de l’Insti-
tut d’Estadística de Catalunya.
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Una de les mesures de l’equip de direcció per flexibilitzar la gestió de personal va
ser reservar la funció d’adscripció del personal al Director de l’Institut d’Estadística,
un fet poc freqüent a l’Administració catalana. Concretament, l’article 2 i) del de-
cret diu que una de les funcions del Director és “assignar a les diferents subdirecci-
ons els projectes estadístics establerts en el Pla anual d’activitats de l’Idescat i en el
Programa anual d’actuació estadística, i l’adscripció del personal de l’Idescat a
aquests projectes”.

Amb l’assignació d’aquesta funció en la figura del director se cercava dotar l’Ides-
cat d’un instrument de gestió de personal àgil per facilitar l’assignació de recursos
sense les traves que a vegades suposa l’assignació de l’adscripció del personal als
responsables de les àrees o subdireccions.

Per portar-ho a la pràctica es va desenvolupar el Reglament de règim interior mit-
jançat una normativa interna. A través de la Instrucció del Director número 6/1994
es va posar en marxa un sistema d’adscripció del personal clar, flexible, participatiu
i objectiu:

• Clar. Aquest sistema estableix un procediment clar, al qual està subjecte tot el
personal de l’Institut, basat en una sèrie de normes senzilles que transparenten
el funcionament del sistema.

• Flexible. El sistema d’adscripció del personal permet que les persones que treba-
llen a l’Institut puguin participar en un o altre projecte amb independència de
l’àrea temàtica o organitzativa d’origen i/o de destinació de l’interessat.

• Participatiu. Qualsevol persona que treballa a l’Idescat pot sol·licitar al Director
un canvi d’adscripció, per escrit i adduint les raons per fer-ho, i així participar en
la planificació de la seva carrera professional: cosa que instaura una forma de
fer “carrera per projectes”. Els subdirectors també poden suggerir canvis d’ads-
cripció de personal al Director, ja sigui a instància de l’interessat o d’acord amb
la previsió de l’evolució de les càrregues de treball.

• Objectiu. Cadascuna de les persones que treballen a l’Idescat reben un ofici on
consten les activitats o funcions genèriques que li són assignades que, un cop
signat, és adjuntat al seu expedient personal amb la intenció que quedi una
constància material i objectiva de les funcions o activitats desenvolupades du-
rant la seva carrera.

L’equip de direcció de l’Idescat va aconseguir aprofitar, així, una eina cada cop més
present en les institucions públiques d’una forma innovadora i satisfactòria per a
totes les parts implicades. El sistema d’adscripció del personal permet que totes les
persones que treballen a l’Institut puguin participar en la definició de la seva carre-
ra personal de manera compatible amb els interessos del conjunt de l’organització
(representat pel Director) i dels interessos dels diferents departaments responsa-
bles de dur a bon terme les activitats i els projectes (representats pels subdirectors).

En aquest sentit, és una eina dissenyada per facilitar la promoció professional dels
diferents col·lectius de persones que treballen a l’Institut d’Estadística de
Catalunya: un altre exemple de com petites normes burocràtiques tradicionals po-
den esdevenir grans eines modernes de direcció.
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IV. La comunicació interna, un instrument d’integració de l’organització
La definició de polítiques de comunicació interna ha estat objecte de molts debats,
propostes originals d’implementació i de manualitzacions. Aquestes múltiples
aproximacions tècniques i expertes al tema responen a una demanda cada cop més
manifesta al si de les direccions de grans organitzacions: la necessitat d’un sistema
de comunicació interna que faciliti l’accés a la informació de totes les persones vin-
culades a una institució i de tots els nivells de forma periòdica, regular i fiable, i
que al mateix temps sigui un instrument integrador i de foment de valors positius
dins de l’organització.

La manca d’una política de comunicació interna i d’un sistema que la posi en marxa
en una institució gran pot generar greus problemes, no solament en la gestió dels
recursos humans, sinó també en l’obtenció de resultats positius dins del seu àmbit
d’actuació.

L’absència d’un sistema de comunicació intern cedeix als canals informals de comu-
nicació la gestió de la circulació de la informació. Les notícies, llavors, són fruit de la
improvisació i de l’atzar propis de les situacions de comunicació informals, com les
converses en estones de lleure (bar, dinar...), les confidències a cau d’orella, els co-
mentaris, les bromes, etc.

Aquesta situació, especialment en organitzacions grans, pot ser una font de pro-
blemes. La circulació de la informació escapa a tota lògica, els emissors són múlti-
ples i tenen graus molt diferents de coneixement de la informació. Aquests emis-
sors emeten, voluntàriament o no, versions parcials o deformades de la realitat, i
finalment els receptors reconstrueixen aquesta realitat a partir dels fragments de
missatges que han captat aquí i allà. El resultat és que es converteixen en notícia els
rumors, les xafarderies, les suposicions, etc. a manca d’una altra informació amb
més credibilitat i provinent d’una font amb més legitimitat.

En organitzacions petites, aquesta situació de comunicació és fàcil de canviar o de
corregir sobre la marxa. La possibilitat de mantenir un tracte interpersonal quasi a
diari amb la totalitat de les persones que treballen per a l’organització, facilita que
des de la direcció es recondueixin rumors, s’ampliïn informacions i es combatin so-
rolls relacionats amb qualsevol aspecte que tinguin a veure amb la institució i el
seu entorn.

En canvi, en organitzacions més grans, la comunicació interpersonal entre la direc-
ció i la resta de les persones no és el canal idoni per aconseguir una comunicació
interna eficaç. A través de la comunicació interpersonal és impossible informar de
forma regular i eficaç al conjunt de les persones d’una organització sense incórrer
en importants malbarataments de temps i de recursos.

L’Institut d’Estadística de Catalunya és una organització petita. No obstant això, les
seves dimensions són lluny de ser les d’una empresa familiar. L’Idescat té més de
cent treballadors en plantilla, cosa que representa un contingent de persones con-
siderable. Però l’Institut presenta, a més, una complexitat afegida; per la seva con-
dició d’institució tècnica, la seva activitat es basa en una gran diversitat de projec-
tes d’una gran complexitat tècnica i amb un alt grau d’exigència i de dedicació per
a les persones que hi treballen.
Amb aquestes dimensions i amb aquesta diversitat d’activitats és impossible infor-
mar verbalment tothom, i es fa evident la necessitat d’un sistema de comunicació
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interna que doni a conèixer els treballs més significatius que s’estan fent a l’Idescat
i sobre la resta de temes que, d’una manera o d’altra, afecten directament tots els
treballadors. El cas contrari, la manca d’un sistema de comunicació interna genera
desinformació, malestar i desmotivació entre els membres de l’organització.

Totes les organitzacions necessiten sistemes per motivar els seus membres. La moti-
vació és un sentiment essencial per aconseguir l’augment de l’eficàcia i de l’eficièn-
cia. És possible aconseguir que aquest sentiment aparegui i romangui al si de la
plantilla a través de la incentivació de l’interès pel funcionament i el futur de l’or-
ganització, i del foment d’un sentiment de pertinença en tots els membres de l’or-
ganització.

La manca d’informació, sobretot d’informació precisa i fiable, sobre temes que
afecten l’organització, però també les persones que la integren, és un important
agent de desmotivació, de desafecció per la institució per a la qual es treballa i de
desinterès pels reptes i els problemes de l’organització. Aquest fenomen s’agreuja
quan les persones de l’organització s’assabenten del que passa al si mateix de la
institució, a través de fonts d’informació externes: mitjans de comunicació, perso-
nes i entitats de l’entorn, etc. En aquest moment, qualsevol persona se sent menys-
tinguda per la seva pròpia organització o, més precisament, per la o les persones
que la representen: la direcció.

I això encara és més palès en un organisme de caire tècnic com és l’Institut d’Esta-
dística de Catalunya. El seus treballadors estan molt més atents, per exigències de
la seva professió i de les seves funcions i responsabilitats dins de l’organització, a
les novetats i canvis relacionats amb temes tècnics i estadístics. El seu grau d’infor-
mació sobre altres aspectes (temes polítics, organitzatius, jurídics) relacionats amb
l’estadística pública sol ser baix, malgrat la incidència que poden tenir, directament
o indirectament, sobre la seva feina.

La direcció de l’Institut va detectar aquesta situació i va decidir posar en marxa un
sistema de comunicació interna que, de forma econòmica, directa i simple, infor-
més tots els treballadors de l’organització sobre tots els esdeveniments, fets i deci-
sions que afectessin, directament o indirectament, l’esdevenir particular o col·lectiu
dels treballadors i sobre el funcionament present i futur de la institució.

Per poder posar en pràctica aquesta iniciativa, es va optar per utilitzar un canal de
comunicació senzill: les circulars internes del Director.

La circular interna del Director és un instrument estàndard de comunicació interna
que permet que tothom, indistintament de la seva posició jeràrquica dins l’organit-
zació, disposi de la mateixa informació i de forma simultània.

Objectius de la circular interna del Director
Els objectius principals que es van establir a l’inici d’aquesta iniciativa i que encara
avui són vigents són:

• Posar en marxa un sistema regular i periòdic d’informació interna. La primera
etapa de l’Idescat no va arribar a posar en marxa un sistema de comunicació in-
terna. Aquesta etapa es va caracteritzar per una política de comunicació molt
informal, probablement per manca de reacció davant el creixement d’una orga-
nització que va tenir uns inicis molt modestos i un creixement molt ràpid.
Aquest creixement i la dimensió final de l’Idescat aconsellaven un canvi en la
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política de comunicació i la posada en marxa d’un sistema d’informació interna
que, a més de ser regular i mantenir una periodicitat fixa, es distingís per no dei-
xar d’abordar cap tema relacionat amb l’organització i per mantenir una políti-
ca de transparència informativa.

• Crear una cultura organitzativa integradora. El ràpid creixement de l’organitza-
ció va impedir la creació d’una cultura organitzativa pròpia, basada en criteris
competencials i d’especialització en l’àmbit públic. La cultura existent inicial-
ment era la de l’Administració local, d’on provenia part de l’equip directiu i
bona part dels efectius inicials de l’organització. A més, la integració de l’antic
CIDC dins de l’estructura de la Generalitat va suposar un canvi organitzatiu, fun-
cional i institucional que augmentava encara més les dificultats d’implantació
d’una cultura organitzativa definitiva. Aquesta situació aconsellava la creació
d’un instrument que permetés difondre la missió estratègica de l’Idescat, a través
de temes d’actualitat que l’exemplifiquessin, i generés una cultura integradora.

• Establir un canal directe de comunicació entre la direcció i la resta de l’organit-
zació. La posada en marxa de les circulars internes del Director responia també a
la necessitat de crear un canal de comunicació directe entre la direcció i la resta
de l’organització. Amb aquest flux regular d’informació es pretenia:

a) Aproximar la direcció a tots els nivells de l’organització.
b) Fer transparents les decisions de la direcció, especialment a través de l’exposi-

ció dels motius i de les conseqüències.

c) Informar de les activitats més significatives des de l’únic òrgan de l’organitza-
ció que posseeix una visió global de la institució i de la seva activitat.

Elaboració de la circular interna del Director
Des del primer mes, octubre de 1993, les circulars internes del Director van adoptar
una periodicitat mensual.

La iniciativa, l’edició i la direcció operativa per a l’elaboració de les circulars inter-
nes del Director va ser una responsabilitat exclusiva de la direcció des de l’inici de la
seva implantació a l’Institut.

La recollida de temes, la redacció i la tramesa de la circular han estat sempre sota la
responsabilitat i el control directes de la direcció. No obstant això, un cop consoli-
dada la circular com un canal de comunicació estable i periòdic, la direcció va am-
pliar la participació cap les diferents subdireccions.

Els subdirectors es van convertir, en poc temps, en una font important d’alimenta-
ció de les circulars a través de la proposta a la direcció de temes considerats d’inte-
rès per a la seva inclusió en el document.
Posteriorment, la direcció va arribar a delegar en les subdireccions la responsabili-
tat de la redacció d’un o altre tema conservant, però, la responsabilitat de la redac-
ció i supervisió finals.

Continguts de la circular
La circular interna del Director és un recull de tres o quatre pàgines din-A4. En els
anys de funcionament els temes tractats han estat molt nombrosos. La majoria dels
continguts es poden classificar de la següent forma:
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• Continguts relacionats amb l’activitat de l’Idescat. Les circulars han procurat do-
nar compte de les novetats relacionades amb la producció d’estadístiques, amb
l’assistència tècnica estadística (ATE) i la recerca i desenvolupament.

• Continguts relacionats amb qüestions organitzatives. Les decisions de la direc-
ció relacionades amb la política de recursos humans i amb canvis o millores or-
ganitzatives (programació, reassignació de funcions, etc.), també han estat ob-
jecte d’especial atenció per part de les circulars, atès que aquest tema afecta
directament el treball i les carreres professionals de les persones de l’organització.

• Continguts relacionats amb el seu entorn institucional. L’Institut d’Estadística
de Catalunya, com tota institució pública i especialment per la seva naturalesa
d’organisme autònom, manté una sèrie de relacions que influeixen directament
o indirectament en la seva activitat i en les persones de l’organització. Les circu-
lars sempre han reservat espai per informar de les decisions i/o esdeveniments
relacionats amb l’Idescat i que han sorgit en el marc de:

a) Relacions directes dins d’una jerarquia (Parlament de Catalunya, Govern de la
Generalitat, Departament d’Economia, Finances i Planificació, o Junta de Go-
vern).

b) Relacions de col·laboració permanent (Consell Català d’Estadística, departa-
ments de la Generalitat, INE, etc.).

c) Relacions de cooperació o col·laboració puntual i/o sectorial (convenis,
acords, negociacions, etc.) amb altres administracions.

• Continguts relacionats amb qüestions legals, jurídiques o reglamentàries. Les
circulars internes del Director també han estat atentes a qualsevol canvi legisla-
tiu que pogués afectar l’organització, a canvis legislatius o jurídics que afectin la
funció pública o a canvis de reglamentació en l’Administració pública.

• Continguts relacionats amb qüestions professionals i socials. Un altre tema que
les circulars han tingut en compte és informar sobre les novetats en la professió
estadística (premis, reconeixements i altres èxits de persones de l’Idescat).

Estructura de la circular
L’estructura de la circular ha estat sempre la mateixa. La finalitat d’aquesta rigidesa
en la compaginació és doble. Per una part, se cerca distingir clarament (per la posi-
ció que ocupa i pel tipus de tipografia que utilitza) el tipus d’informació que s’està
donant (opinió personal o informació estricta), i per una altra, se cerca facilitar la
lectura als destinataris, de la mateixa manera que fan els diaris, amb seccions fixes
en posicions fixes.
La circular consta de tres parts o cossos fixos. Consta d’una introducció, d’articles i
d’una conclusió.

• La introducció. La seva funció és similar a la primera plana de la premsa: indicar
els temes principals, orientar la lectura dels lectors cap allò que es vol comunicar
preferentment. Està escrita en primera persona pel Director. En ella s’expressa la
seva posició, la posició oficial de l’organització, sobre els temes que considera
més rellevants. S’utilitza la lletra cursiva per distingir-la de la part central de la
circular, els articles, que és la part informativa.
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La introducció, generalment d’uns dos paràgrafs, fa referència al context en què
es publica la circular: com per exemple, les circumstàncies especials que compor-
ten determinades dates de l’any:

“Desembre és un mes atrafegat no només per les festes que l’acompanyen,
sinó també perquè amb ell arriben les tasques pròpies de cada final d’exercici.
(...)” Circular interna del Director, núm. 2.

O esdeveniments relacionats amb l’entorn institucional, com per exemple temes
de política general:

“En el seu darrer discurs de Política General al Parlament de Catalunya, el Pre-
sident de la Generalitat feia balanç de l’actual legislatura i avançava els objec-
tius del Govern per a l’any vinent. Entre aquests objectius esmentava la neces-
sitat de modernitzar l’Administració amb la finalitat de fer-la més
competitiva i professionalitzada. (...)” Circular interna del Director, núm. 3.

O canvis i problemàtiques internes de l’Idescat que poden tenir una incidència
significativa en l’ambient de treball:

“(…) Aquest procés tindrà efectes importants per a l’Institut ja que el col·-
lectiu d’interins és molt rellevant en la nostra organització, tant pel que fa a
les especialitats tècniques estadístiques, com a les activitats administratives.
Des de la direcció de l’Institut d’Estadística de Catalunya es vetllarà per tal
que aquest procés tingui el mínim d’impacte possible en el desenvolupament
de les funcions i activitats que tenim encomanades.” Circular interna del Di-
rector, núm. 41.

• Els articles. La part central de la circular interna del Director està constituïda per
una sèrie d’articles. En aquesta part es tracten uns quatre o cinc temes relacio-
nats amb les activitats que fa l’Idescat.
Els articles estan escrits amb una tipografia normal (o rodona) que els distingeix
clarament de les parts més subjectives o personals, escrites en primera persona:
la introducció i la conclusió. I a més l’estil de redacció és proper a l’estil periodís-
tic: impersonal, directe, informatiu.

Els articles consten d’un titular, curt, amb sentit per ell mateix que resumeix la
informació que precedeix i un cos que pretén ser descriptiu, precís amb les da-
des, rigorós amb les fonts, respectuós amb les persones, objectiu amb les valora-
cions i curós amb el llenguatge i les expressions tècniques.

• La conclusió. Les circulars sempre acaben amb una conclusió que, com la intro-
ducció, està escrita en primera persona pel Director. Generalment té una exten-
sió d’un paràgraf i s’empra per emfasitzar i donar suport als esforços fets per les
persones que treballen a l’Idescat, per insistir en temes esmentats a la introduc-
ció o en els articles, o per incloure missatges personals del Director:

“(...) el fet que l’Honorable Conseller XXX presenti al Consell Executiu els re-
sultats d’una feina feta per nosaltres ens ha d’encoratjar a continuar treba-
llant en aquesta mateixa línia d’obtenció de dades útils per al Govern.” Circu-
lar interna del Director, núm. 2.

“(...) Vull destacar i agrair l’esforç fet per XXX i pel personal sota la seva direc-
ció, ja que amb la seva diligència i eficàcia han ajudat a portar a bon port tot
aquest procés. (...)” Circular interna del Director, núm.10.
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Tramesa de la circular
La circular interna del Director es tramet a totes les persones que treballen a l’Ides-
cat, sense cap excepció, cada mes. La circular s’edita en fotocòpies en format din-
A4 i s’envia simultàniament a tothom.

Un dels grans avantatges d’aquest instrument de comunicació és el seu baix cost. El
cost material d’aquesta eina de comunicació és ínfim. Hom no ha d’oblidar que
s’està parlant d’un canal basat en tres o quatre fotocòpies grapades: un recurs pre-
sent en qualsevol organització i de factura totalment automatitzada. I al mateix
temps, el seu cost d’elaboració és molt baix, tenint en compte que la selecció de te-
mes està plenament integrada en els processos regulars de relacions entre la direc-
ció i les diferents subdireccions de l’Idescat, i que la redacció de tres o quatre fulls,
un cop al mes, és plenament assumible i inserible en el treball normal del Gabinet
de Comunicació.

A aquest avantatge cal afegir-hi l’alta rendibilitat que proporciona aquest canal
d’informació interna. La circular ha contribuït a mantenir un clima de treball favo-
rable i a permès una progressiva integració de cada persona de l’Idescat a diferents
nivells (amb l’organització i la seva missió, amb la resta de treballadors, en les res-
pectives subdireccions, etc.), fets que han afavorit –junt amb altres instruments de
gestió— l’augment de l’eficiència i de l’eficàcia.

Tot i que la circular interna del Director hagi aconseguit un alt grau d’acceptació i
una certa posició de privilegi sobre altres canals de comunicació, no és l’únic canal
de comunicació interna de l’Idescat. Les reunions informatives amb el personal i al-
tres formes de contacte interpersonal s’han emprat sempre que el tema així ho
aconsellava.

V. La definició de l’ofici estadístic a Catalunya
L’ofici estadístic no és una professió nova. Des que existeixen els Estats, els governs
per dirigir-los i els aparells administratius per donar-los suport, ha existit la profes-
sió d’estadístic. Aquest origen i naturalesa eminentment públiques és vigent enca-
ra avui, però tot i així, en els darrers anys a Catalunya l’ofici d’estadístic és mica en
mica més present en l’empresa privada.

El caràcter quasi exclusivament públic de l’ofici estadístic comença a diluir-se. La
nostra societat és cada cop més una societat postindustrial o, com els científics soci-
als l’anomenen, també es converteix en una “societat de la informació”. La creació,
la possessió i/o la distribució d’informació constitueix cada cop més una part subs-
tancial de les relacions econòmiques i socials. En aquest context, i si a més tenim en
compte que la realitat econòmica, humana i social és cada cop més complexa i més
difícil d’aprehendre, l’ofici estadístic esdevé una activitat cada cop més necessària
per al coneixement de l’entorn i la presa de decisions tant en l’Administració públi-
ca, com en activitats privades.
Aquesta tendència s’ha fet més perceptible des del moment en què les universitats
catalanes han creat estudis universitaris d’estadística de grau mitjà i superior7 ,

7 La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB) i la Univer-
sitat Politècnica de Barcelona (UPC) compten, en els seus respectius plans d’estudis, amb
una “Diplomatura d’Estadística”. A més, l’any 1999 la UPC ha posat en marxa una llicen-
ciatura de segon grau en “Ciències i tècniques estadístiques”.
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aquests darrers anys, amb el ferm objectiu de formar professionals de l’estadística,
tant pública com privada. No obstant això, malgrat aquest major protagonisme,
l’ofici estadístic encara presenta certes carències respecte a altres professions basa-
des en el coneixement expert.

La professió d’estadístic —especialment la lligada a la funció pública— necessita
una definició precisa del seu camp de coneixement i professional. L’ofici estadístic a
Catalunya i, concretament, dins del Sistema estadístic de Catalunya, és un ofici emi-
nentment localitzat a l’Administració pública (la majoria de les institucions implica-
des del Sistema estadístic són públiques i, especialment l’Idescat, que n’és el gestor
i un dels productors més importants). Com a professió no ha gaudit plenament del
reconeixement, de la definició de funcions i dels canals de promoció que solen te-
nir altres oficis experts dins de la funció pública, principalment per dues raons:

• El seu caràcter minoritari. Fins ara, i segurament durant uns anys més, l’ofici es-
tadístic ha tingut un caràcter minoritari a causa de la manca —durant decen-
nis— d’estudis regulats (fins fa molt poc) i el caràcter quasi exclusivament públic
de la professió. Aquesta situació de “quasi ostracisme” i l’heterogeneïtat dels
professionals (principalment, pel que fa a carreres acadèmiques d’accés a l’ofici)
no ha permès ni una definició clara de la professió estadística, ni una delimitació
dels suboficis que inclou i, consegüentment, tampoc no ha produït les condici-
ons necessàries per a la formació d’un col·lectiu de professionals experts des del
punt de vista associatiu o col·legial.

• L’origen heterogeni dels professionals de l’estadística. Atesa la manca d’estudis
específics que fins ara hi havia, la majoria dels professionals de l’estadística actu-
als són persones que l’Administració pública ha “acreditat” com a tals, mitjan-
çant la creació de places i llocs de treball a través de concursos i/o oposicions, a
partir de llicenciats en especialitat de les ciències pures (matemàtics, físics, quí-
mics, etc.), de llicenciats d’especialitat de les ciències aplicades (economistes, so-
ciòlegs, etc.), i de persones amb titulacions en informàtica, principalment. Una
circumstància que no ha facilitat la definició de les fronteres de l’ofici estadístic.
Es tracta d’una conseqüència lògica si es té en compte que, fins ara, l’ofici esta-
dístic (dins del Sistema estadístic de Catalunya) no tenia estudis regulats i que,
durant anys, s’ha definit a partir de la unió de tres àmbits de coneixement dife-
rents: a partir de la tecnologia bàsica (la matemàtica), d’una altra d’instrumen-
tal (la informàtica) i una de final o finalista (l’anàlisi de resultats des d’una lògi-
ca econòmica, demogràfica o social).

L’Institut d’Estadística de Catalunya, atesa la seva posició central dintre del Sistema
estadístic de Catalunya, ja que n’és el gestor i coordinador, ha portat a terme algu-
nes iniciatives per aprofundir en la definició de l’ofici estadístic. Des que va elabo-
rar-ne les primeres, la no-correspondència entre l’ofici i una titulació acadèmica
s’ha resolt amb l’aparició de diplomatures i llicenciatures. Però encara resten ober-
tes altres problemàtiques, especialment significatives per a les persones que exer-
ceixen l’ofici dins del Sistema estadístic de Catalunya: la manca d’una definició cla-
ra i definitiva de la professió estadística i de la delimitació entre els suboficis.

En aquest sentit, l’objectiu principal de l’Idescat en aquest tema ha estat, des de
sempre, aconseguir que l’ofici d’estadístic trobi, principalment, el seu encaix dins
de la funció pública, on la definició dels llocs de treball ha de ser molt precisa i rígi-
da per a la definició de paràmetres objectius de selecció, accés i promoció dins de la
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professió. Paral·lelament, treballar per al reconeixement social i professional a tra-
vés de la delimitació de la professió, i de la potenciació de l’associacionisme, la col·-
laboració amb les universitats, etc.

Dues aproximacions a la definició de l’ofici estadístic
Al nostre país, l’activitat estadística pública està regulada per la Llei 23/1998, de 30
de desembre, d’estadística de Catalunya, que defineix activitats estadístiques com
“les activitats que condueixen a l’obtenció, la recopilació, l’elaboració i l’ordenació
sistemàtica de dades, i a la conservació, l’emmagatzematge, la publicació i la difu-
sió de resultats” i “les activitats estadístiques instrumentals prèvies o complemen-
tàries a les especificades en la lletra a) que són legalment exigibles o tècnicament
necessàries per a poder complir els requisits que estableix la legislació sobre esta-
dística, com les de recerca i de desenvolupament tècnic, metodològic i normatiu en
el camp estadístic.” Així doncs, s’entén per estadístics els professionals que duen a
terme les activitats definides per llei com a activitats estadístiques. Però aquesta
definició legal és poc precisa i ambigua.

L’equip directiu de l’Idescat, conscient de la problemàtica que afecta els professio-
nals de l’estadística, ha dut a terme diversos esforços per estandarditzar i definir,
amb criteris objectius, l’ofici estadístic:

• L’any 1994 es va engegar un procés de treball per a la definició, estandarditza-
ció i sistematització de l’ofici estadístic, a través del qual se’n van prefigurar al-
guns dels paràmetres definidors i els suboficis estadístics.

• I, posteriorment, a través d’instruments de gestió de recursos humans, com les
descripcions de llocs de treball i les relacions de llocs de treball, s’ha procurat
progressar en l’afinament de la delimitació de l’ofici i dels suboficis estadístics,
seguint la filosofia i les pautes prefigurades en el procés participatiu de 1994.

Ambdues són iniciatives modestes, tant pel seu poc abast (han estat iniciatives que
no han traspassat el marc de l’Idescat), com per la seva repercussió posterior.

Són iniciatives que no han aconseguit una definició de l’ofici estadístic reconeguda
universalment a Catalunya. Els intents de sistematització del coneixement expert
no han anat més enllà de l’entorn immediat de l’Idescat. L’Institut, com qualsevol
organització, és un sistema on s’interrelacionen diferents elements que constituei-
xen un sistema expert: funcions, especialitats tècniques i científiques, formacions,
objectius institucionals, objectius professionals, etc. i, per tant, l’estandardització
del coneixement estadístic, no solament afecta els coneixements estrictament esta-
dístics, sinó també als sistemes i a l’organització que operen dins de la institució.

Una reflexió sobre l’ofici estadístic
El mes de gener de 1994 es va iniciar un debat entre professionals de l’estadística
per engegar un procés de sistematització de l’ofici estadístic dins del Sistema esta-
dístic de Catalunya partint de l’experiència de l’Institut d’Estadística de Catalunya.
L’equip de direcció i un grup de tècnics de l’Institut van reflexionar sobre el seu ofi-
ci a través del que —en un primer moment— havia de ser una sèrie de debats per
explorar objectius i mitjans per millorar els mètodes de treball, manualitzar els co-
neixements, establir plans de formació per a altres professionals de l’ofici, sistema-
titzar jerarquies, crear normes de conducta i buscar mecanismes per assegurar-ne el
compliment.
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A través d’aquest procés de reflexió se cercava:

• Augmentar el control sobre la pròpia feina, reduint incerteses i disposant de
mecanismes de control sobre les activitats que fan la resta de persones que hi
intervenen.

• Tenir la possibilitat de dur a terme una selecció objectiva en l’accés i en la pro-
moció del personal dins de les organitzacions basada en criteris tècnics.

• Manualitzar el coneixement expert i facilitar la seva difusió dins l’organització i
la societat.

I aquest debat va intentar assolir aquests objectius tractant aspectes com:

• L’existència de l’ofici i de suboficis derivats d’aquest.

• La delimitació de la professió.

• La necessitat de crear una carrera universitària on aprendre la professió d’estadístic.
• La potenciació de l’associacionisme professional, etc.

En el procés de debat per sistematitzar l’ofici estadístic van participar un grup de
quinze tècnics de l’Institut, representants de totes les especialitats presents a l’or-
ganització, dirigit per un moderador imparcial, responsable de promoure el debat i
el progrés dels treballs.

El debat no va partir de cap definició concreta de l’ofici, sinó que es va preferir que
fossin els tècnics participants en el debat els qui definissin quin era l’àmbit del seu
ofici, per tal de no coartar la participació dels professionals en el procés.

Es van organitzar dues sessions de treball on es va debatre sobre l’àmbit de l’ofici
estadístic, els subsistemes que conformen el Sistema estadístic, els possibles models
teòrics de sistematització de l’ofici i les possibles conseqüències organitzatives de
cadascun dels premodels.

Però, malgrat una participació entusiasta i interessada dels professionals, el procés
es va bloquejar a mesura que la definició de l’ofici estadístic afectava més directa-
ment temes més pràctics, com per exemple, l’àmbit de l’ofici i els subsistemes que
el formen, percebuts a vegades com un fre a la mobilitat professional que permet
la situació actual.

Aquest grup de professionals només va poder progressar parcialment en els dos
primers punts de l’ordre del dia proposat: la definició de l’ofici i la seva delimitació.
El fet que els progressos només fossin parcials va impedir que el procés de debat
acabés en una formulació consensuada de les delimitacions professionals.

El procés no va poder continuar, bloquejat en aquest punt, però els avenços fets no
han perdut vigència i segueixen constituint un seriós intent de definició de l’ofici
estadístic i un futur punt de partida per continuar els treballs de fixació, d’estan-
dardització i de professionalització d’aquest sistema expert.

Una primera definició de l’ofici estadístic
A partir d’aquesta experiència participativa es va poder avançar en la definició de
l’ofici estadístic. Al final del procés de reflexió i basant-se en l’experiència de l’Ides-
cat, es van definir tres grans especialitats en l’ofici, des del punt de vista de l’especi-
alització de les funcions i la divisió de la feina:
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• l’estadístic productor analista representa el volum d’efectius més gran de qual-
sevol institut d’estadística. És un prototip de l’ofici estadístic que s’emmarca en
la investigació empírica, ja que les seves funcions són observar, analitzar i des-
criure la realitat social i predir-ne els canvis, en forma numèrica i sintètica.

• l’estadístic informàtic és responsable d’integrar la informàtica al món estadístic.
La informàtica té un triple ús per a l’estadística: com a suport general de les tas-
ques tècniques i administratives; com a paquets de caràcter estadístic; i com a
aplicació per a cada fase d’una operació estadística concreta, cosa que requereix
personal capaç d’elaborar programes informàtics que s’adaptin a circumstàncies
concretes.

• l’estadístic de síntesi és l’encarregat de la difusió estadística cap a l’Administra-
ció pública, els agents socials, els estudiosos i el públic en general. Necessita co-
neixements sobre fonts estadístiques i sobre multiplicitat de temes i disciplines
relacionades amb el màrqueting, els canals de difusió, les tecnologies de la co-
municació, etc.

Aquestes tres especialitats no deixen de ser una definició de tres especialitats molt
àmplies dins de l’ofici estadístic. L’anàlisi actual de l’ofici estadístic dins del Sistema
estadístic de Catalunya ofereix un panorama més complex.
A partir de les especialitats esmentades abans, es poden establir tres tipus de conei-
xements i experiències de metodologia estadística: l’observació, l’anàlisi i la difusió.
Combinant aquests tres tipus de coneixements de metodologia amb diferents disci-
plines dels professionals actuals (economia, sociologia, informàtica, matemàtiques,
etc.) es podrien definir les diferents especialitats o suboficis de l’ofici estadístic. Un
treball que no va arribar a produir-se i que, malgrat ser un camí possible, no ha-
gués estat senzill, atès que aquestes especialitats les exerceixen llicenciats i doctors
en disciplines diferents, cosa que situa el debat en un terreny difícil a l’hora d’esta-
blir les fronteres de l’ofici estadístic, confonent-se fàcilment amb els altres camps
d’estudi.

Malgrat que la realitat resulti tan complexa i no sigui fàcil la definició de l’ofici es-
tadístic a partir d’unes especialitats o suboficis concrets, una de les conclusions és
que sí que existeix una base comuna de coneixements de l’activitat estadística, que
correspon al mínim imprescindible de coneixements i capacitats intercanviables i
necessàries per exercir l’ofici estadístic i qualsevol de les subespecialitats estadísti-
ques previsualitzades en el procés de debat.

Una segona definició de l’ofici estadístic
L’Idescat ha tingut una altra font útil per aconseguir una major definició de l’ofici
estadístic i, concretament, dels diferents suboficis que el componen. Les descripci-
ons dels llocs de treball necessàries per a les successives actualitzacions de les Rela-
cions de llocs de treball han estat un instrument útil, a més a més del seu objectiu
principal, per aprofundir una mica més en la definició i delimitació de les diferents
especialitats existents dins de l’ofici estadístic.

És evident que aquesta definició de la professió està fortament condicionada pel
fet que parteix de l’experiència, les característiques i l’organització interna de la
institució que la fa. No obstant això, l’Institut no deixa de ser una institució de refe-
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rència dins del Sistema estadístic de Catalunya, atès que els professionals que hi
treballen són els qui, en darrer terme, asseguren el compliment de les diferents
funcions de l’organització, que es deriven de la seva condició de gestor i coordina-
dor del Sistema estadístic: planificació i programació de l’activitat estadística, pro-
ducció estadística, assistència tècnica estadística, formació, recerca, etc.

El darrer procés d’elaboració de la Relació de llocs de treball de l’Idescat va perme-
tre definir diferents suboficis estadístics. Concretament, es van definir les caracte-
rístiques bàsiques de les especialitats dins de l’ofici estadístic, que es podrien classi-
ficar de la següent manera:

• Professionals especialitzats en el disseny, planificació, coordinació i direcció
tècnica d’activitats estadístiques. Són els professionals definits com a estadístic
responsable de projectes, de programes o d’operacions.

• Professionals especialitzats en la gestió i execució d’activitats estadístiques .
Són els professionals definits com a estadístic gestor de projectes, de programes
o d’operacions.

• Professionals especialitzats en el desenvolupament de l’estadística en un camp
temàtic determinat. Són els professionals definits com a estadístic d’estadística
econòmica o estadístic d’estadística demogràfica i social, l’activitat dels quals
consisteix en l’anàlisi i estudi de l’aplicabilitat i/o adequació de les teories, de la
metodologia, de les fonts estadístiques i programaris en projectes estadístics de
l’àrea econòmica o demogràfica i social.

• Professionals especialitzats en l’estudi, creació i desenvolupament de noves
metodologies estadístiques. Són els professionals definits com a estadístic de
metodologia estadística.

• Professionals especialitzats en l’estudi, creació i desenvolupament de noves ei-
nes informàtiques. Són els professionals definits com a estadístic computacio-
nal.

Aquesta definició d’especialitats representa una aproximació més a la pregunta
què és un professional de l’estadística i dels diferents camins que engloba l’ofici. Es
tracta, com ja s’apuntava abans, d’una definició molt influenciada per les caracte-
rístiques pròpies de la institució, però perfectament compatible amb la definició
que fan els plans d’estudis de les universitats catalanes que ofereixen estudis d’es-
tadística.

La definició de l’ofici estadístic des del punt de vista acadèmic
La creixent demanda social perquè les universitats formin bons professionals, espe-
cialitzats i capaços d’una ràpida incorporació al mercat de treball, ha produït que
en els darrers anys les universitats catalanes hagin multiplicat significativament el
nombre de titulacions. Entre aquestes destaquen nous estudis de grau mitjà o su-
perior en estadística, inexistents fins aleshores.

Concretament, tres universitats han posat en marxa estudis relacionats amb l’esta-
dística. La UAB (Universitat Autònoma de Barcelona), la UB (Universitat de
Barcelona) i la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) ofereixen la possibilitat
de cursar una diplomatura d’estadística, de tres anys de durada. A més la UPC ha
posat en marxa l’any 1999 la llicenciatura en ciències i tècniques estadístiques (es-
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tudi de segon grau) de dos anys de durada i accessible des de les diplomatures d’es-
tadística o també de matemàtiques o enginyeria.

Les universitats, a través del disseny d’aquestes carreres en estadística, contribuei-
xen al debat amb una definició de l’ofici d’estadístic en forma del pla d’estudi o, en
altres paraules, en l’articulació de la professió en termes de coneixements i d’habili-
tats. Tant és així que podem interpretar que els plans d’estudi són una altra forma
de definir l’ofici estadístic. La lectura atenta dels plans permet fer-se una idea del
tipus de professionals que s’estan formant en aquest moment.

En els tres casos de diplomatura, excepte en algunes matèries, els plans d’estudi
permeten apreciar una sòlida formació teòrica i pràctica en tots els àmbits de l’es-
tadística (com a matèries obligatòries destaquen: les matemàtiques, l’àlgebra, el
càlcul de probabilitats, l’estadística, l’anàlisi numèrica...) i dels camps del coneixe-
ment i de la investigació més relacionats amb l’estadística (com a matèries optatives
destaquen: l’economia, les ciències de la salut, la psicologia, el control de qualitat...).

Es tracta d’estudis que cerquen, si fem cas dels objectius manifestats per les univer-
sitats, formar professionals capacitats per resoldre els problemes estadístics que la
societat planteja; més concretament, formar “professionals de l’anàlisi de dades i el
tractament de la informació per a la presa de decisions en indústries, empreses
d’estudis d’opinió, institucions públiques, centres sanitaris i en grups de recerca de
psicologia o sociologia”8 .
L’ofici estadístic rep, així, una definició des del camp de les ciències a través del seu
màxim representant: la universitat. Una definició que sembla completament com-
patible amb les aproximacions fetes per l’Idescat per definir-ne la professió. No
obstant això, malgrat aquesta contribució, altres aspectes de la definició de l’ofici
estadístic resten pendents.

Un debat obert...
L’ofici estadístic és un coneixement expert de gran rellevància a la nostra societat,
sobretot dins l’Administració pública. Actualment, les dades estadístiques són una
eina imprescindible per al coneixement precís de la nostra realitat econòmica, de-
mogràfica i social i, sobretot, per a la presa de decisions sobre aquesta realitat, en
forma de polítiques i actuacions, per tal de transformar-la i millorar-la. L’ofici que
fa possible disposar d’aquests instruments per a la presa de decisions és, cada cop
més, una professió clau en la nostra societat.
L’ofici estadístic a l’Administració pública està encara poc definit i, de retruc, poc
reconegut. L’aparició, com ja hem apuntat anteriorment, d’estudis universitaris ha
contribuït a reduir aquesta indefinició i ha creat una formació oficial i reconeguda,
fet que contribueix decisivament a posar en marxa la definició i reglamentació
d’una base comuna de coneixements de la professió.

No obstant això, resten temes pendents. Els professionals de l’estadística, integrats
a l’Administració pública o a altres activitats privades, joves diplomats o llicenciats
en les noves carreres o vells professionals sorgits arribats des d’altres disciplines
acadèmiques, etc., hauran d’aprofundir en els aspectes abordats per l’Idescat, des
de mitjans dels anys 90, per tal d’aconseguir:

8 Definició de la feina del diplomat en estadística extreta del web de la UAB el 13/10/99.



Institut d’Estadística de Catalunya102

• Una definició més clara de l’ofici estadístic i dels suboficis que se’n deriven, de
manera que es faciliti l’encaix d’aquest sistema expert dins la funció pública.

• Una manualització dels coneixements i dels mètodes de treball que permeti
l’estandardització de la feina dels professionals.

• Uns mecanismes de control sobre la feina dels professionals assegurant així la
fiabilitat de la feina feta.

Les iniciatives de l’Institut d’Estadística de Catalunya han aconseguit aproximar-se
a aquests objectius, tot i que amb uns resultats modestos fins avui, però que poden
convertir-se en un nou punt de partida per a una futura continuació del procés.


