Nota metodològica del banc de dades d’ocupació pública
Les dades estadístiques sobre el personal al servei de les administracions públiques catalanes es
presenten en quatre blocs, amb un total de deu informes diferents:
Bloc 1. Personal de les administracions públiques catalanes
Bloc 2. Personal de la Generalitat de Catalunya i el seu Sector Públic
Bloc 3. Personal inscrit al Registre General de Personal de la Generalitat de Catalunya
Bloc 4. Informes territorials

Consideracions generals als criteris de recompte
Què comptem?
En nou dels deu informes, el recompte es refereix a personal estructural de les administracions
públiques catalanes; és a dir, personal que ocupa llocs de caràcter permanent, amb independència de
la durada de la seva ocupació, i del tipus o durada de la jornada realitzada.
Per tant, no hi ha comptabilitzats els efectius que ocupen:
⌧ Llocs de reforç
⌧ Llocs de substitució
⌧ Llocs de programa temporal
En el segon informe del Bloc 2, es comptabilitzen aquest efectius sota l’epígraf de personal
conjuntural.

Quan es fa el recompte?
Informes mensuals
Els tres informes integrants del Bloc 3, Personal inscrit en el Registre General de Personal de la
Generalitat de Catalunya tenen caràcter mensual.
El recompte es fa en finalitzar cada mes, recollint el personal actiu en algun moment del mateix, és a
dir, que hagi ocupat lloc algun dia del mes considerat.
Informes anuals
Excepte els informes del bloc 3, tots els informes tenen caràcter anual.
Bloc d’entitats

Període que descriu la
dada

Captura de la dada

Administració de la
Generalitat de Catalunya

Desembre any de
referència

Personal actiu en el mes de desembre de
l'any de referència, d’acord amb la dada del
Registre General de Personal a 31 de
desembre de l’any analitzat

Sector públic de la
Generalitat de Catalunya

Desembre any de
referència

Personal actiu l'1 de gener de l'any següent,
segons dada recollida en el primer trimestre
de l’any següent.

Ens parlamentaris i
organismes independents

Desembre any de
referència

Personal actiu l'1 de gener de l'any següent,
segons dada recollida en el primer trimestre
de l’any següent.

Universitats

Desembre any de
referència

Personal actiu a 31 de desembre de l’any
analitzat, segons dada recollida en el primer

trimestre de l’any següent.
Administració local

Desembre any de
referència

Personal actiu l'1 de gener de l'any següent,
segons dada recollida en el primer trimestre
de l’any següent.

Cal tenir en compte en tots els blocs d’informes:
Totes les dades publicades corresponents al darrer any tenen el caràcter de provisionals i poden ser objecte de
modificacions degut a processos de control de qualitat que s’elaboren un cop finalitzat el procés de recollida de la
informació. Per tal de poder proporcionar informació el més actualitzada possible, s’avança en la difusió d’uns
primers resultats i, un cop finalitzat el procés de depuració, es publiquen els resultats que es consideren
definitius.

Des de quan disposem de les dades?

Administració de la Generalitat de Catalunya

mensuals i anuals des de l'any 2004

Sector públic de la Generalitat de Catalunya

any 2004 i del 2008 en endavant

Ens parlamentaris i organismes independents

any 2004 i del 2008 en endavant

Universitats

any 2004 i del 2008 en endavant

Administració local

any 2004 i del 2008 en endavant

Quines són les fonts de les dades?
Bloc d’entitats

Font de la dada

Administració de la Generalitat
Registre General de Personal de la Generalitat de Catalunya.
de Catalunya
Sector públic de la Generalitat Secretaria d'Administració i Funció Pública. Dades obtingudes per
de Catalunya
enquesta, en campanyes anuals.
Ens parlamentaris i
organismes independents

Secretaria d'Administració i Funció Pública. Dades obtingudes per
enquesta, en campanyes anuals.

Universitats

Secretaria d’Universitats i Recerca. Dades obtingudes per enquesta.

Administració local

Secretaria d'Administració i Funció Pública. Dades obtingudes per
enquesta, en campanyes anuals i, excepcionalment, i en proporcions
inferiors al 5%, per estimació.

Quines entitats integren cada agrupació que apareix en els informes?

Bloc d’entitats

Ens que integra

Departaments, entitats autònomes, Institut Català de la Salut, altres
Administració de la Generalitat
ens públics (Agència Tributària de Catalunya, Servei Català de la
de Catalunya
Salut, i Comissió Jurídica Assessora).
Consorcis, fundacions, entitats de dret públic subjectes a dret privat,
Sector públic de la Generalitat societats mercantils de la Generalitat i altres ens del sector públic,
amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya.

Ens parlamentaris i
organismes independents

Òrgans, institucions i autoritats independents previstes
estatutàriament i altres autoritats administratives independents

Universitats

Les set universitats catalanes sostingudes amb fons públics

Administració local

Diputacions, consells comarcals, ajuntaments i resta d’ens locals - i
el seu sector públic-.

Per a un major detall de la informació de quines entitats estan incloses en el Banc de Dades
d’Ocupació Pública, cal consultar l’univers històric d’entitats de cada any.

Descripció dels informes
Bloc 1. Síntesi de la informació del bloc 1 d’informes.
Els dos informes són de caràcter anual.
Observacions a tenir en consideració als dos informes
- Per a l’any 2010 no es disposa de la desagregació del Sector Públic de la Generalitat de
Catalunya per col·lectiu i tots els efectius es troben dins de la categoria Administració i
Serveis. Per tant, no es pot fer l’anàlisi d’evolució anual per col·lectiu que inclogui aquest any.
- Per a l’any 2010, el Sector Públic de la Generalitat no inclou totes les entitats dels
pressupostos de l’any 2011 ja que aquests van ser aprovats al mes de juliol i van incorporar
entitats a les que no se’ls hi van demanar les dades per enquesta per no figurar en l’avanç de
pressupostos. Per tant, l’anàlisi de l’evolució de l’any 2010 i següents pot portar a errades
d’interpretació si no es té en conte aquets fet.
Informe 1, Informe anual general (IAG)
- Informa del global de les administracions públiques catalanes.
- Per a un any determinat, proporciona la informació del efectius classificada per alguna de les
següents variables i creuada sempre amb la variable sexe, i distribuïda en funció de la tipologia
d’entitats:
Col·lectiu
Vinculació
Grup
Informe 2, Evolució anual (EA)
- Informa sobre el global de les administracions públiques catalanes (=IAG). Es comparen les
dades de dos anys elegits per l’usuari, proporcionant el percentatge de variació de cada valor.
- La informació es classifica per tipus d’administració i es subclassifica per entitat o per tipus
d’entitat. Es creua per la variable elegida per l’usuari d’entre les següents:
Col·lectiu
Sexe
Vinculació
Grup

Bloc 2. Síntesi de la informació del bloc 2 d’informes.
Els dos informes són de caràcter anual.
Informe 1, Informe anual del personal estructural de la Generalitat de Catalunya i el seu sector
públic (IAPE)
- Informa del global de l’administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic
- No inclou, per tant:
Administració local i el seu sector públic
Universitats
Ens parlamentaris i organismes independents

-

La informació s’estructura al voltant de cada departament, i subclassifica els resultats en funció de
la tipologia de l’ens d’adscripció dels efectius: departaments, entitats autònomes, empreses
públiques, consorcis, fundacions, altres ens públics. Aquestes dades es classifiquen en funció
d’una segona variable a escollir per l’usuari:
Col·lectiu
Sexe
Vinculació
Grup

Informe 2, Informe anual del personal conjuntural de la Generalitat de Catalunya i el seu sector
públic (IAPC)
- Informa del global de l’administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic
- No inclou, per tant:
Administració local i el seu sector públic
Universitats
Ens parlamentaris i organismes independents
-

La informació s’estructura al voltant de cada departament, i subclassifica els resultats en funció de
la tipologia de l’ens d’adscripció dels efectius: departaments, entitats autònomes, empreses
públiques, consorcis, fundacions, altres ens públics. Aquestes dades es classifiquen en funció
d’una segona variable a escollir per l’usuari:
Col·lectiu
Sexe
Grup

Bloc 3. Síntesi de la informació del bloc 3 d’informes.
Els tres informes són de caràcter mensual.
Comú als tres informes
- Es nodreixen de dada contínua del Registre de Personal de la Generalitat de Catalunya.
-

Inclou el personal inscrit en el Registre General de Personal de la Generalitat de Catalunya; és a
dir, el personal dels departaments, de les seves entitats autònomes, d’altres ens públics (la
Comissió Jurídica Assessora, l’Agència Tributària de Catalunya i el Serveis Català de la Salut) i
de l’Institut Català de la Salut.
L’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials s’integra a l’estructura departamental a partir del
gener de 2015, anteriorment formava part en la categoria d’altres ens públics en els informes del
bloc 1 i el bloc 3.
Tot i que per la naturalesa jurídica de l’ens no li correspondria la inclusió en aquest apartat, a
efectes estadístics el personal de l’Agència de Salut Pública de Catalunya durant els anys 2012 i
2013 s’inclou en aquest bloc d’informes. Atès que no es van concloure les actuacions d’adequació
de les relacions de llocs de treball, les dades que apareixen es corresponen amb la informació del
Registre General de Personal referent al personal de les entitats autònomes i les unitats
orgàniques que havien d’integrar-la (Agència Catalana de Seguretat Alimentària, Agència de
Protecció de la Salut i determinades unitats departamentals).

-

No inclou, per contra, els següents tipus d’entitat:
Personal d’empreses públiques (entitats de dret públic sotmeses a dret privat i societats
mercantils)
Personal de consorcis
Personal de fundacions

Informe 1, Informe mensual (IM)
- Presenta la informació en un quadre de doble entrada, amb base a dues variables elegides per
l’usuari d’entre les següents:

Col·lectiu
Departament
Vinculació
Tipus d’ens
Grup
Discapacitats
Sexe
Franges d’edat
-

La informació es presenta per a l’any i mes seleccionat

Informe 2, Evolució mensual (EM)
- Presenta l’evolució del nombre d’efectius i del seu pes entre dos moments diferents (mes i any)
elegits per l’usuari, i els classifica amb base a dues variables elegides també per l’usuari entre les
dues següents:
Variable 1:
Col·lectiu
Departament
Vinculació

Variable 2:
Col·lectiu
Departament
Vinculació
Tipus d’ens
Grup
Discapacitats
Sexe
Franges d’edat

Informe 3, Informe mensual per municipis (IMM)
- Presenta la informació d’un any i mes concret, focalitzada en el territori. Les variables de territori
entre les que l’usuari pot concretar la consulta són les de àmbit territorial, -com a agrupació de
comarques-, comarca i municipi. Aquests àmbits territorials es poden creuar amb les següents
variables:
Tipus d’ens
Col·lectiu
Sexe
Vinculació
Grup

Bloc 4. Síntesi de la informació del bloc 4 d’informes.
Els tres informes són de caràcter anual.
Comú als informes 1 i 2
- Els informes 1, Evolució per comarca, i 2, Distribució territorial per municipis, ofereixen informació
del personal del següent univers d’entitats:
Personal inscrit en el Registre de Personal de l’Administració de la Generalitat, tal i com
ha quedat definit en el Bloc 3 d’informes
Administració local (inclou el personal estructural dels ajuntaments, els consells
comarcals, les diputacions, les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats i
les entitats metropolitanes, així com els ens públics i empreses públiques que en
depenen)
Sector públic de l’administració local
Informe 1, Evolució per comarca (EC)
- Presenta l’evolució del nombre d’efectius entre dos anys diferents elegits per l’usuari, d’una
determinada comarca, classificats per una de les següents variables:
Col·lectiu
Vinculació
Sexe
Grup

-

El nombre global d’efectius d’una comarca determinada pot diferir del resultat de la suma
d’efectius de tots els municipis que la integren obtingut de l’informe 2 d’aquest bloc. El motiu de la
diferència és que aquest informe 1 s’elabora exclusivament a partir de les informacions trameses
pels ens locals. Així, si un ens no respon el qüestionari, no es fa cap tipus de ponderació per
suplir aquesta mancança.

Informe 2, Distribució territorial per municipis (DTM)
- Presenta la informació del nombre d’efectius territorialitzats per municipis per a un any determinat
i la classifica per alguna de les següents variables:

-

Tipus d’administració
Col·lectiu
Vinculació
Sexe
Grup
En cas que un ens local no hagi tramès informació sobre els seus efectius, en el municipi en
qüestió hi apareixerà N/D (no disponible). Complementàriament, sota el títol de Sense especificar
es recull informació estimada del nombre de personal atribuïble al conjunt d’ens locals dels que
no es disposa d’informació

Informe 3, Consells Comarcals i Diputacions (CCD)
- Presenta informació dels efectius que presten serveis als Consells Comarcals i a les Diputacions
- Permet classificar la informació per alguna de les següents variables:
Tipus d’administració
Col·lectiu
Vinculació
Sexe
Grup

Contextualització de les dades i nomenclatures
A tenir en compte. Elements a considerar.
-

Per a contextualitzar les dades del Banc de Dades d’Ocupació Pública i davant de canvis
rellevants de xifres que es detectin en estudis longitudinals, recomanem la consulta de la
Informació de context: Línia del temps del Banc de Dades d’Ocupació Pública.

-

Les dades per departament de desembre de 2006 i de desembre de 2010 resulten molt afectades
pel canvi de govern. Per a fer anàlisis longitudinals, es recomana consultar el mes anterior o
posterior.

Valors de determinades variables. Ajuts a la definició de conceptes
Col·lectiu
Administració i serveis

Contingut
Personal amb tasques burocràtiques de caràcter tècnic i de caràcter
administratiu
Personal de serveis prestacionals que no pertanyen a un grup finalista
d’aquesta classificació:
educadors socials
educadors infantils de llar d’infants
personal de residències de gent gran, etc.
Personal subjecte a règim laboral
Personal subaltern
Personal veterinari

Personal de centres penitenciaris que no desenvolupa funcions de vigilància i
control de presos
Administració de justícia

Personal que presta serveis auxiliars i instrumentals en l’àmbit dels diferents òrgans
judicials radicats a Catalunya. Inclou:
Personal de cossos generals
cossos de gestió
cos de tramitació processal i administrativa
cos d’auxili judicial
Personal del cossos especials
cos de metges forenses

Agents rurals
Extinció d’incendis

Personal del cos d’agents rurals
Personal que actua en prevenció i extinció d'incendis i de salvaments. Inclou:
cos de bombers de la Generalitat de Catalunya
personal tècnic especialitzat de suport i ajut al personal operatiu.
personal d’extinció d’incendis de les administracions locals

Serveis penitenciaris

Personal que fa tasques de custòdia, control i vigilància de persones i béns en
institucions penitenciàries

Cossos de seguretat

personal del cos de Mossos d’Esquadra
personal facultatiu i tècnic que dóna cobertura i suport a la funció policial
en l’àmbit local, vigilants i policia local.

Docents

Personal docent que presta serveis:
En centres educatius públics en els trams
d’educació obligatòria
de batxillerat
de formació professional,
En entorns especials:
centres penitenciaris
escoles oficials d’idiomes
centres d’adults

Docents investigadors

Personal docent universitari que realitza tasques d’investigació

Institucions sanitàries

Personal sanitari que presta serveis en centres de salut públics
Personal mèdic
Personal d’infermeria
Personal tècnic especialista en anàlisis clíniques, radiodiagnòstic, etc.,
Personal sanitari local
Personal d’administració i serveis en centres de salut públics, amb
independència del seu règim estatutari.

Investigadors

Personal del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya que realitza tasques
d’investigació

Vinculació

Contingut

Òrgans superiors i alts

Personal que ocupa llocs de direcció política arran d’un acte de lliure nomenament

càrrecs

ocupants de llocs classificats d’alt càrrec. S’hi inclouen també els titulars de les
conselleries, de la Vicepresidència i de la Presidència de la Generalitat.

Altres directius

Personal que ocupa llocs de direcció professional:
en règim laboral d’alta direcció.
en l’àmbit local per nomenament del ple de la corporació.
en el cas d’empreses públiques, consorcis i fundacions, inclou el personal
vinculat per una relació laboral de caràcter especial i excepcionalment

mercantil i que exerceix funcions d’alta direcció. Inclou el màxim
responsable de l’entitat.
alts càrrecs institucionals de la Llei 14/2005, de 27 de desembre.
Eventuals

Personal que du a terme funcions de confiança o d’assessorament a un alt càrrec,
que ocupa llocs de treball classificats d’eventual.

Funcionaris

Personal

que

presta,

amb

caràcter

permanent,

serveis

professionals

a

l’Administració pública en virtut d’un nomenament administratiu. Inclou:
personal estatutari i funcionaris de carrera
aspirants en curs selectiu
aspirants en període de pràctiques
Interins

Personal que presta, amb caràcter temporal, serveis professionals a l’Administració
pública en virtut d’un nomenament administratiu. Inclou:
funcionaris interins
contractats administratius transitoris

Laborals indefinits

Personal que presta serveis professionals a l’Administració pública en virtut d’un
contracte de naturalesa laboral, de manera estable i amb vocació de permanència.
Inclou:
laborals fixos
laborals indefinits no fixos
laborals fixos discontinus

Laborals temporals

Personal que presta serveis professionals a l’Administració pública en virtut d’un
contracte de naturalesa laboral, per a la prestació, amb caràcter general, de serveis
propis d’un ofici o d’una especialitat, en un període delimitat de temps

Associats

Personal universitari associat.

Grup

Contingut

A1

Títol de Grau. Actualment inclou tot el personal de grup A; és a dir, personal de
cossos o categories amb requisit de titulació de doctor, de llicenciat, d'enginyer,
d'arquitecte o equivalent.

A2

Títol de Grau. Actualment inclou el personal de grup B; és a dir, personal de cossos
o categories amb requisit de titulació de d'enginyer tècnic, de diplomat universitari
de primer cicle, d'arquitecte tècnic, de formació professional de tercer grau o
equivalent.

C1

Títol de batxiller o tècnic. Actualment inclou el personal al que li és exigible el títol
de batxiller, de formació professional de segon grau o equivalent.

C2

Títol de graduat en educació secundària obligatòria. Actualment inclou el personal
al que li és exigible el títol de títol de graduat escolar, de formació professional de
primer grau o equivalent.

Agrupacions professionals

Sense requisit de titulació.

