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Visió de la RRI des de l’Idescat

I Recerca
I Objectiu declarat de l’estad́ıstica pública 2016
I Recerca en ciències socials, en sentit ampli
I Millora i avaluació de les poĺıtiques públiques

I Innovació
I Nou model de producció de l’estad́ıstica pública
I El Sistema Integrat d’Informació estad́ıstica

I Responsable
Garanties ètiques, cient́ıfiques i de seguretat

I sobre els investigadors
I sobre els projectes
I sobre el tractament i ús de les dades
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I Nou model de producció de l’estad́ıstica pública
I El Sistema Integrat d’Informació estad́ıstica
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I Responsable
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Visió de la RRI des de l’Idescat

I Recerca
I Objectiu declarat de l’estad́ıstica pública 2016
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Nou pla estad́ıstic, nova llei
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Què és l’Idescat avui?
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El manifest de les dades
  Organismes adherits 

  Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) 

  Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE) 

  Centre d'Estudis Demogràfics (CED) 

  Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) 

  Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) 

  Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) 

  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 

  Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) 

  Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) 

  Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) 

  Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) 

  Societat Catalana d'Estadística (SCE) 

  Xarxa de Referència en Economia i Polítiques Públiques (XREPP) 
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El manifest de les dades

Manifest
de les dades 

Justificació

Estem en l’era de la revolució de les 
dades, un cop superada la revolució 
industrial i la informàtica. L’activitat 
humana en societat, l’Administració 
pública i les organitzacions privades, 
generen un gran volum de dades, que 
serà la font de riquesa del segle xxi, com 
el petroli ho va ser per al segle xx o el 
vapor per al segle xix.

Amb aquest Manifest volem conscienciar 
les administracions i la societat que una 
utilització correcta de les dades pot fer 
aparèixer moltes i diverses oportunitats 
en diferents ordres de la vida social i 
econòmica del nostre país.

Alhora, les societats que no siguin 
capaces d’aprofitar aquestes 
oportunitats quedaran enrere pel que 
fa a transformar la realitat econòmica i 
social i proporcionar als seus ciutadans 
millors condicions de vida i de 
desenvolupament personal i col·lectiu.

Naturalment, la utilització de les dades 
en el sentit que defensem en aquestes 
pàgines s’ha de fer amb total respecte 
a la privacitat i confidencialitat de les 
dades personals; cal fer ús sempre que 
sigui possible de dades anonimitzades 
i, en cas que sigui convenient utilitzar 
dades individuals, cal fer-ho amb totes 
les garanties ètiques i de seguretat legal i 
tecnològica necessàries en el disseny i la 
realització dels projectes de recerca.

Dades per a la  

transparència  

i la confiança:  

per a la democràcia
La transparència en les decisions polítiques i la 
rendició de comptes en la gestió de recursos públics 
és una exigència de la ciutadania, que vol poder 
confiar en qui l’administra.

La transparència comença en la disponibilitat de les 
dades sobre l’acció política i els seus resultats. Si les 
dades estan disponibles, els ciutadans, els moviments 
socials, els investigadors i tots els agents interessats, 
tindran els elements per poder opinar i incidir en la 
gestió de la cosa pública, en la democràcia. La 
rendició de comptes suposa fer visibles els processos 
de presa de decisions, així com els mètodes aplicats, 
els seus partícips i els resultats obtinguts. La millora de 
la transparència té un impacte en el benestar de 
la població a través del disseny de millors polítiques 
(inversió pública efectiva i eficient, recursos humans 
qualificats, reguladors independents).

En el sector públic, tenir accés a les dades de 
l’Administració garanteix la transparència, l’eficiència 
i la igualtat d’oportunitats. La transparència perquè es 
poden consultar i tractar dades que vénen directament 
de les fonts oficials; l’eficiència perquè ciutadans 
i organitzacions poden crear serveis més enllà del 
que la mateixa Administració és capaç, i la igualtat 
d’oportunitats perquè l’accés a les dades és el mateix 
per a tots els interessats, al mateix moment i al mateix lloc.

De manera primordial, l’accés a la informació 
dóna poder a la ciutadania i permet als individus i 
col·lectius prendre millors decisions i tenir un rol més 
actiu a la societat. Si bé les implicacions en l’àmbit 
personal i familiar són clares pel que fa a l’educació, 
l’ús de serveis sanitaris, la participació en el mercat 
laboral, etc., també hi ha experiències de millores 
en la cohesió social i comunitària aconseguides 
mitjançant la major participació ciutadana a través 
de l’ús de les dades disponibles.

La gestió de la informació requereix a l’Administració 
una aproximació estratègica i polítiques de suport a la 
generació, compartició i ús de la informació, i és la seva 
responsabilitat garantir l’ús apropiat de la informació 
dins dels límits existents establerts a les diferents 
normatives i generar confiança a la ciutadania. 
Per tant, l’Administració ha de donar compte de 
quines dades es recullen, com s’emmagatzemen i es 
protegeixen, quins usos tenen i com s’utilitzen per a la 
millora de les polítiques públiques.

És també responsabilitat de l’Administració promoure 
el coneixement sobre l’ús i la interpretació de les 
dades i promoure’n la utilització.

Dades per millorar les 
polítiques  
públiques

Per prendre decisions, per planificar i executar les 
polítiques públiques, i sobretot per avaluar i mesurar-
ne els efectes, és de cabdal importància utilitzar i 
reutilitzar les dades disponibles.

L’estadística pública ha d’estar al centre dels debats 
polítics. Especialment en temps d’escassedat de 
recursos, analitzar amb dades a la mà què ha 
funcionat i per què ha funcionat és fonamental.

Molts serveis públics poden millorar si s’utilitzen 
sàviament les dades en mans de les administracions 
públiques. Tothom estarà d’acord que s’utilitzin les 
dades si s’assegura que la privacitat de les persones 
es respecta. És important donar la seguretat que en 
utilitzar les dades mai es pugui reconèixer a quina o 
quines persones corresponen les dades.

La utilització de les dades per part d’investigadors 
d’institucions de recerca acreditades també pot 
ser molt útil per millorar els serveis i les polítiques 
públiques. Si posem en mans dels investigadors 
dades que reflecteixin la complexitat de la nostra 
societat, les estructures familiars, l’educació i els 
seus resultats, el mercat de treball i del no-treball, 
l’activitat econòmica i social d’èxit i de fracàs, els 
investigadors ens ajudaran a trobar quines polítiques 
o serveis funcionen i quines no.  

Així, les dades contribueixen a la creació de la cultura 
de l’avaluació de les polítiques públiques. L’anàlisi de 
les dades de cadascun dels àmbits (sanitat, educació, 
treball, economia) interrelacionant les diferents fonts 
existents, permet conèixer l’efectivitat i eficiència de 
les polítiques, i és tremendament enriquidora per a 
la planificació. A més a més, la connexió de dades 
d’àmbits diferents (per exemple, educació i serveis 
socials, sanitat i educació, ensenyament i treball, 
economia i indústria, etc.) permet l’avaluació dels 
múltiples efectes de les polítiques públiques en la 
societat.

Per assegurar l’èxit en l’ús de les dades també cal 
que les persones responsables de les decisions 
polítiques i de la seva gestió tinguin coneixements 
bàsics en estadística i interpretació de dades  per 
assegurar que les decisions que prenen estiguin ben 
fonamentades en benefici dels ciutadans.

Dades per al  

desenvolupament  
econòmic i social

A mesura que les dades són més abundants, estan 
disponibles en format electrònic, són de major 
qualitat i són vinculables entre diferents bases de 
dades, el camp que s’obre és immens. Així, la 
informació que es recull dóna lloc a noves formes 
de generar coneixement, en especial quan es 
conjuguen múltiples fonts de dades (genètiques, 
mediambientals, econòmiques, territorials, etc.). Per 
tant, la informació esdevé un actiu molt valuós per 
a l’Administració a l’hora de planificar i avaluar, però 
també per a tercers, especialment en recerca i amb 
el foment de l’ús de dades obertes.

El desenvolupament d’un teixit empresarial al voltant 
del disseny d’aplicacions per a telèfons intel·ligents i 
xarxes socials és l’aplicació més directa de les dades 
obertes. De fet, la Comissió Europea considera que 
les dades de l’Administració han de ser reutilitzades, 
ja que, a més de transparència, aquest alliberament 
suposa un motor per al desenvolupament de la 
societat de la informació, sobretot en el sector dels 
continguts i dels serveis digitals.

La disponibilitat de les dades permet també la 
creació de valor a partir de la recerca. Posar a 
la disposició dels centres de recerca les bases 
de dades de l’Administració permet fer un salt 
quantitatiu i qualitatiu de la recerca a Catalunya; 
fa que la recerca sigui molt més efectiva i eficient, 
i que repercuteixi en el benestar de la ciutadania. 
A banda de la producció pròpia de recerca, 
Catalunya es pot convertir en un pol d’atracció de 
professionals i capital, pot generar un clar avantatge 
competitiu i fer el salt de la recerca a la transferència 
de coneixement i al creixement empresarial.

D’aquesta manera es pot fomentar la creació d’un 
teixit empresarial basat en el coneixement derivat del 
món acadèmic, que tindria recursos amb una alta 
especialització i nous perfils professionals, capacitat 
de retenir i captar talent i capital, i un gran potencial 
de lideratge internacional.

Un enfoc estratègic d’aquest tipus permet la 
implicació de l’Administració, universitats i centres de 
recerca, empreses i societat civil, i genera ocupació 
i formació, cohesió social, innovació, coneixement 
i dinamisme empresarial. El retorn a la societat es 
fa efectiu en tots els aspectes: millors polítiques 
públiques, creixement econòmic, i evolució social i 
cultural.

Barcelona, 20 d’octubre de 2015 www.idescat.cat/manifestdades
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El canvi de model de l’estad́ıstica pública

I Del model tradicional
I Operacions per enquesta
I Operacions äıllades, una per cada problema
I Model lent, car, poc eficient i cada cop més inviable
I Cal reservar-lo als casos importants i imprescindibles

I Noves fonts d’informació
I La principal, la d’origen administratiu
I Altres fonts de dades ja disponibles
I Noves fonts: el big data

I Enfocament integrat
I La informació d’origen administratiu al nucli
I Reaprofitament de la informació
I Models estad́ıstics per al màxim aprofitament
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F. Udina – Jornada RRI a la UAB 12 d’abril de 2016 11



El canvi de model de l’estad́ıstica pública

I Del model tradicional
I Operacions per enquesta
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Evitar el model stove pipe

L’enfocament clàssic manté les operacions äıllades unes de les altres.
És ineficient: no permet la reutilització de la informació.
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Un model plenament integrat: SIIE

El Sistema Integrat d’Informació Estad́ıstica:

Qualsevol informació que arriba s’ha de poder integrar amb les dades
pre-existents.
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Un model vingut del nord

És un model conceptual, no una gran base de dades. Els enllaços estan a punt:
es realitzen en funció de les necessitats estad́ıstiques o de recerca.
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Confidencialitat i privacitat
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Exemples interessants

L. Einav and J. D. Levin (2013)
“The Data Revolution and Economic Analysis”
NBER Working Paper 19035, http://www.nber.org/papers/w19035

Government administrative data are almost certainly
under-utilized, both by government agencies and, because of limited
and restricted access, by researchers and private data vendors who
might use this data to uncover new facts.

The major datasets also tend to be maintained separately,
unlike in many European countries, which may have datasets that
merge individual demographic, employment and in some cases health
data, for the entire population.
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Exemples interessants - II

R. Chetty, J. Friedman, and J. Rockoff (2012)
“The Long-Term Impacts of Teachers: Teacher Value-Added and Student
Outcomes in Adulthood” NBER Working Paper No. 17699.

Are teachers’ impacts on students’ test scores (“value-added”) a
good measure of their quality?(. . . )

We address these two issues by analyzing school district data from
grades 3-8 for 2.5 million children linked to tax records on parent
characteristics and adult outcomes.(. . . )

Students assigned to high-VA
teachers are more likely to attend
college, attend higher- ranked
colleges, earn higher salaries, live
in higher SES neighborhoods, and
save more for retirement. They are
also less likely to have children as
teenagers. (. . . )
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characteristics and adult outcomes.(. . . )

Students assigned to high-VA
teachers are more likely to attend
college, attend higher- ranked
colleges, earn higher salaries, live
in higher SES neighborhoods, and
save more for retirement. They are
also less likely to have children as
teenagers. (. . . )
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Exemples interessants - III

The Illusion of School Choice:

Empirical Evidence from Barcelona⇤

Caterina Calsamiglia Maia Güell

July 2014

Abstract

The Boston mechanism is a school allocation procedure that is widely used around the world.

To resolve overdemands, priority is often given to families who live in the neighborhood school.

We note that such priorities define some schools as being safer. We exploit an unexpected

change in the definition of neighborhood in Barcelona to show that when allowing school

choice under the BM with priorities: (1) the resulting allocation is not very di↵erent from

a neighborhood-based assignment, and (2) important inequalities emerge beyond parents’

naivete found in the literature.

Key words: School choice, Boston mechanism, Priorities

JEL classification: C78, D63, I24
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discussions and comments. We are grateful to Joan Gieseke for editorial assistance. Calsamiglia acknowledges
financial support by the Fundación Ramon Areces, the Ramón y Cajal contract of the Spanish Ministry of Science
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Dades, quines dades?

I Microdades d’enquestes: EUT, EULP, ECV-HP, . . .

I Dades estad́ıstiques d’origen administratiu
Els fitxers administratius es converteixen en fitxers estad́ıstics

I Desidentificació, enllaç als registres bàsics
I Codificació (noms, adreces, classificacions. . . )
I Depuració, imputació
I Possibles correcions per supra- o infra-cobertura
I Possible enllaç o fusió amb altres o microdades d’enquestes

Llavors se’n pot extreure i servir informació útil per a la recerca.

I En funció del projecte de recerca caldrà estudiar possibilitats, necessitats i
preparar encreuaments de dades ad-hoc.

I Les mesures per assegurar la confidencialitat i seguretat de la
informació demanen el suport i garantia d’un centre de recerca reconegut
via conveni o similar.

I De moment, tractem els projectes cas per cas, preparem desenvolupament
legal i reglamentari per més seguretat dels investigadors i de les dades.
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I Possibles correcions per supra- o infra-cobertura
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