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RESUM: S’ofereix una panoràmica de la producció catalana de fonts estadístiques de di-

versa temàtica en suport digital. Les fonts descrites s’organitzen en dos grans blocs, se-

guint un doble criteri, tipològic i temàtic, respectivament: obres de referència per a les fonts

estadístiques i fonts estadístiques pròpiament, agrupades segons grans matèries. S’ana-

litzen també els nous serveis que la xarxa Internet ofereix i que poden ser útils per a

productors i usuaris d’estadístiques. Per concloure, es porten a terme algunes reflexions fi-

nals sobre les tendències actuals detectades i les possibilitats de futur en aquest camp.

1. INTRODUCCIÓ

1.1. Objectius i abast

L’objectiu d’aquest treball és exposar la panoràmica actual de la producció
catalana de fonts estadístiques en suport electrònic, a través de la seva iden-
tificació i descripció.

Les fonts estadístiques constitueixen una tipologia documental. Cal no
confondre l’estadística com a ciència, branca de la matemàtica, i les estadís-
tiques, com a conjunts de dades numèriques sobre temes diversos: demogra-
fia, economia, salut, treball, ensenyament, etc. Per extensió, les fonts d’in-
formació basades en aquestes dades també són anomenades estadístiques o
fonts estadístiques.

Les fonts estadístiques que analitzem són les publicades en territori català
i, lògicament, també estan centrades en informació que fa referència, majo-
ritàriament, a Catalunya.

A més, les fonts recopilades tenen en comú que estan disponibles en su-
port digital o electrònic, o sigui, emmagatzemades en un suport magnètic
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(disquet o cinta), òptic (CD-ROM) o en línia (a través de xarxes telemàti-
ques, majoritàriament Internet). De tota manera, al llarg de l’article, hem fet
esment de la versió en suport paper, quan es tracta de publicacions que es
troben disponibles en ambdós formats.

La difusió de les estadístiques en suport electrònic s’ha generalitzat de for-
ma extraordinària en el nostre país en els darrers anys, sobretot gràcies al crei-
xement de la implantació d’Internet, especialment del World Wide Web. El
format electrònic és especialment idoni per a la distribució de dades estadís-
tiques, ja que ofereix: interactivitat, facilitat de tractament informàtic poste-
rior de les dades, abaratiment de costos respecte a la seva publicació en pa-
per i facilitat d’actualització.

Els límits de la producció electrònica d’estadístiques són difícils d’establir,
ja que són freqüents les peticions a mida d’explotacions de dades estadístiques
a partir de bancs de dades d’ús intern i que són distribuïdes en diferents su-
ports pels organismes productors. Aquest tipus d’informació personalitzada,
utilitzada sobretot per a portar a terme treballs d’investigació, no entra dins
els límits de la producció editorial que analitzem en aquest article.

És important afegir que hem tancat la recopilació de fonts el mes de ge-
ner de l’any 2000 i ens hem centrat en fonts d’informació vives en aquest
moment. De tota manera, quan ho hem cregut necessari per la seva im-
portància com a antecedent, hem citat fonts que ara ja s’han deixat de publi-
car o distribuir. D’altra banda, no recollim les fonts publicades posteriorment
a la data esmentada abans i ens exposem per tant que algunes de les fonts des-
crites hagin desaparegut o sofert canvis significatius en el moment de publi-
car-se aquest article.

1.2. Estructura

Hem elaborat un apartat inicial d’obres de referència per a les fonts estadístiques:
antecedents, directoris, catàlegs, i nomenclatures i classificacions. Les fonts es-
tadístiques analitzades en el cos de l’article s’organitzen segons un criteri temà-
tic; ens ha semblat que aquest era el criteri més oportú, ja que resultava més útil,
tant per als documentalistes, com per als usuaris de les fonts estadístiques.

Per a l’establiment de les grans matèries ens hem basat i hem adaptat l’or-
ganització temàtica que presenta l’Anuari estadístic de Catalunya, obra de sín-
tesi fonamental entre les fonts estadístiques catalanes, elaborada per l’Institut
d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Aquesta estructura, per grans temes, té l’inconvenient que una mateixa
font, amb producció estadística multidisciplinària, pot estar citada de forma
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iterativa en diversos apartats. Això ens ha creat algunes dificultats en el moment
de descriure les fonts i, per a evitar repeticions innecessàries, hem decidit ela-
borar un primer capítol amb les fonts generals i de síntesi, o sigui, les que
contenen dades estadístiques de totes les matèries. De tota manera, hem con-
siderat que la producció de l’Idescat, per la seva importància, mereixia ser es-
mentada en cada apartat.

Una altra dificultat amb què hem topat és que algunes publicacions con-
cretes són difícils d’adscriure a una matèria determinada, perquè participen
de diverses. En aquest cas, hem inclòs la publicació en la que ens ha semblat
més representativa, encara que el criteri d’inclusió sovint és discutible.

Les referències bibliogràfiques de les fonts d’informació analitzades cons-
ten a l’annex final, precedides del número corresponent entre claudàtors i
organitzades segons els mateixos apartats de l’article. La majoria de les pu-
blicacions són periòdiques i per tant han estat referenciades com a docu-
ments en sèrie. Hem decidit incloure la citació de la publicació en suport
paper quan el seu contingut era equivalent a la que es publica en suport di-
gital, perquè resultava interessant per a reconstruir la història bibliogràfica
d’aquell títol. Aquestes citacions de la versió en suport paper consten en no-
ta a peu de pàgina, utilitzant la numeració en forma de superíndex, segons
el sistema habitual. Hem seguit el model de citacions i referències bi-
bliogràfiques establert per Estivill i Urbano1 i ens hem basat en l’ISBD(ER),2

en cas de dubte.

2. LES FONTS ESTADÍSTIQUES

Les fonts estadístiques són fonamentals per al coneixement de la realitat ge-
ogràfica, econòmica, demogràfica i social d’un país. Les estadístiques són una
eina bàsica, per als investigadors, per a portar a terme qualsevol recerca i per
a tots els agents econòmics per a decidir, planificar i desenvolupar qualsevol
projecte de futur.

La producció d’estadístiques, a diferència de la producció bibliogràfica,
està regulada i planificada per llei. En el cas català, la llei 23/1998, de 30 de
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desembre, d’estadística3 que deroga l’anterior Llei 14/1987, de 9 de juliol,4

és la que desenvolupa la competència exclusiva de la Generalitat en l’àmbit
de l’estadística que li atorga l’Estatut d’Autonomia. Aquesta llei defineix el
Sistema Estadístic de Catalunya, planifica i programa l’estadística d’interès de
la Generalitat.

El Sistema Estadístic de Catalunya està coordinat i gestionat per l’Institut
d’Estadística de Catalunya, que és un organisme autònom de caràcter adminis-
tratiu i adscrit al Departament d’Economia, Finances i Planificació. És l’òrgan
estadístic de la Generalitat i, a més de la funció de planificació, coordinació i
gestió del Sistema Estadístic, té altres funcions, com ara: l’elaboració d’estadís-
tiques d’interès de la Generalitat; desenvolupar bases de dades sobre la infor-
mació estadística d’interès públic a Catalunya; fer, promoure i divulgar la re-
cerca en l’àmbit de l’activitat estadística i dedicar recursos per a acomplir aquesta
tasca; assegurar la difusió adequada de les estadístiques de Catalunya pels mitjans
més pertinents, en un temps raonable; fer el seguiment, supervisió i homologa-
ció de l’execució de les estadístiques incloses en el Pla estadístic que s’elabora
cada quatre anys i es desplega en programes anuals d’actuació estadística.

Poden ser considerades activitats estadístiques d’interès de la Generalitat o
oficials les produïdes per l’Idescat i les desenvolupades pels serveis estadístics dels
següents òrgans, institucions o entitats de Catalunya: els departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya, les entitats locals de Catalunya, les universitats, instituts
i centres de recerca universitaris, les cambres de comerç, indústria i navegació,
i altres entitats de dret públic, sempre que compleixin els requisits establerts per
la Llei d’estadística i siguin incorporades al Pla estadístic. També ho poden ser
les produïdes pels organismes de l’Administració de l’Estat i de la Unió Euro-
pea a partir de dades que cal obtenir a Catalunya o bé referides a Catalunya.

Són activitats estadístiques l’obtenció, recopilació, elaboració, ordenació
sistemàtica, conservació, emmagatzematge, publicació i difusió de dades es-
tadístiques.

En el moment de la difusió de les dades estadístiques cal garantir sempre
el secret estadístic. El secret estadístic empara totes les dades individualitza-
des de caràcter privat personal, familiar, econòmic o financer, utilitzades per
a elaborar l’estadística, obtingudes tant directament de la persona informant
com de fonts administratives.
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Les dades estadístiques, obtingudes com a resultat d’aquestes activitats, po-
den ser de temàtica diversa (econòmica, demogràfica, social, etc.), però hi ha
dos elements que estan intrínsecament relacionats amb la matèria: l’àmbit te-
rritorial i el temporal. L’àmbit temporal fa referència al període cronològic al
qual corresponen les dades. Cal tenir en compte també la seva periodicitat
(mensual, trimestral, anual, etc.), que determina sovint la seva actualització.
L’element territorial és sempre l’àmbit geogràfic concret al qual fan referèn-
cia les dades i el seu nivell de desagregació territorial (internacionals, esta-
tals, autonòmiques, municipals, etc.) segons diferents criteris.

D’acord amb tot el que hem dit fins ara, les fonts estadístiques es poden
agrupar segons diferents criteris que no s’exclouen entre ells: àmbit geogrà-
fic o territorial de les dades, tema i organisme productor, que determinarà si
els resultats obtinguts formen part de l’estadística oficial o no. Aquest darrer
criteri resulta fonamental per a l’usuari de fonts estadístiques, ja que l’origen
i els criteris d’elaboració de les dades en determinen la fiabilitat, objectivitat
i correcció tècnica. L’organisme productor pot ser públic (Administració au-
tonòmica, Administració de l’estat, organismes internacionals, etc.) o privat
(associacions d’empresaris, empreses privades, etc.).

Cal remarcar que la producció d’estadístiques no és equivalent a la publica-
ció, ja que producció implica les activitats d’obtenció, recopilació i elabo-
ració. Publicació, en canvi, va associat a la difusió de les estadístiques. L’enti-
tat que publica i difon les estadístiques no es correspon moltes vegades amb
l’organisme productor. De fet, és molt freqüent també que un mateix orga-
nisme difongui estadístiques procedents de diverses fonts, algunes d’elaboració
pròpia i altres procedents d’altres productors, que poden ser, fins i tot, reela-
borades. En utilitzar fonts estadístiques, sempre cal esbrinar la font i citar-la.

3. OBRES DE REFERÈNCIA

3.1. Nota històrica

L’any 1985, es va crear la base de dades bibliogràfica i referencial, d’àmbit es-
tadístic, ESPAN [1], que es va gestionar a partir de la publicació en suport
paper Inventari d’estadístiques d’Espanya,5 publicada pel Consorci d’Informa-
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ció i Documentació de Catalunya (CIDC), antecedent de l’actual Institut
d’Estadística de Catalunya (Idescat). La base de dades ESPAN, recollia la
producció estadística espanyola, des de 1960, i no era una simple base de da-
des bibliogràfica, ja que a més de la referència bibliogràfica completa, analit-
zava el contingut de les publicacions a nivell de taula estadística, segons els
descriptors temàtics del Thesaurus de termes estadístics6 de l’Institut. També in-
formava de la col·lecció disponible a la Biblioteca de l’Institut d’Estadística
de Catalunya, indicant-ne el topogràfic.

Paral·lelament existia la base de dades ESCAT [2], amb la producció es-
tadística catalana; era un subconjunt d’ESPAN, a partir de la qual estava ela-
borada, i tenia el seu precedent en les publicacions en paper, Bibliografia

econòmica de Catalunya7 i Repertori de documentació econòmica de Catalunya.8

L’accés a aquestes bases de dades ASCII es feia via mòdem en línia a través
de la xarxa Iberpac o a través de la xarxa telefònica commutada. Es requeria co-
di d’usuari i contrasenya d’accés. Per a accedir-hi calia pagar una subscripció
anual i, a més, calia afegir el cost de la trucada telefònica. Actualment, a partir
de 1994, aquestes bases de dades s’han deixat de mantenir i ja no són accessibles.

3.2. Directoris de recursos

En aquest apartat incloem, d’una banda, recopilacions de recursos estadístics
elaborades per organismes estadístics i universitats i de l’altra, directoris o lo-
calitzadors de recursos generals i especialitzats que normalment incorporen
la possibilitat de consultar via motor de cerca i a través dels índexs temàtics.
Tots aquests recursos estan accessibles des de la xarxa Internet.
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España, publicada pel mateix CIDC des de 1972, i Guía de fuentes estadísticas de España, publicada
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6. Thesaurus de termes estadístics, [nova ed.] (Barcelona: Institut d’Estadística de Catalunya, 1993), 4
vol. (vol.1, català; vol. 2, castellà; vol. 3, anglès; vol. 4, correspondències en català, castellà i anglès).
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cumentació de Catalunya, 1970-1978), irregular. Existeix una actualització 1978/1979 publicada
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na: Consorci d’Informació i Documentació de Catalunya, 1981-1984), trimestral, ISSN 0211-
6219. Continuació de: Bibliografia econòmica de Catalunya. Continuada per: Inventari d’Estadístiques

de Catalunya.
Inventari d’estadístiques de Catalunya, 1990-1994 (Barcelona: Institut d’Estadística de Catalunya,
1991-1994), irregular. Continuació de: Bibliografia econòmica de Catalunya. Ed. impresa de la base
de dades ESCAT de l’Institut d’Estadística de Catalunya.



El primer que presentarem és el llistat de recursos Altres servidors estadístics

[3], consultable des del servidor web de l’Idescat. Els recursos que recull són
adreces web d’organismes oficials d’estadística per països i regions a nivell in-
ternacional, amb menció, també, del tipus d’estadístiques que contenen.

En segon lloc, cal citar els reculls de recursos, realitzats des de les diferents
universitats públiques catalanes. Destaquem la Universitat Autònoma de Bar-
celona, que disposa d’una pàgina web específica Estadístiques a Internet [4] que
recull, a més de servidors estadístics nacionals i organismes internacionals, re-
copilacions de recursos, revistes electròniques, llistes de distribució i grups de
notícies i altres organismes productors d’estadístiques o molt relacionats. Es
pot completar amb les pàgines de recursos d’economia i finances elaborats
per la mateixa universitat, amb el títol Economia i Finances a Internet [5].

La Universitat Pompeu Fabra, dins dels recursos Internet d’economia i
empresa, té un apartat de fonts estadístiques, organitzades segons àmbit geo-
gràfic [6].

Les altres universitats catalanes no disposen de cap pàgina web dedicada
exclusivament a recopilar fonts estadístiques. Normalment les fonts estadísti-
ques es troben integrades entre les pàgines dedicades a recollir recursos d’eco-
nomia i finances. Aquest és el cas de la Universitat de Barcelona, amb la seva
pàgina web Fent economia i empresa per Internet [7].

Entre els centres d’ensenyament superior privat, cal destacar, sobretot, la ini-
ciativa del Centre d’Informació Empresarial d’ESADE (Escuela Superior de
Administración y Dirección de Empresas), amb Guíame! [8], que és un servei
d’informació, que té com a objectiu, ajudar les empreses a localitzar informa-
ció sobre productes, empreses, mercats i sectors econòmics. Incorpora un mo-
tor de cerca, que permet obtenir, com a resposta a una consulta, tres nivells de
resultats: fonts d’informació en qualsevol suport (associacions, centres d’infor-
mació, revistes professionals, anuaris i directoris, fonts estadístiques, etc.), una
llista de webs d’interès empresarial a nivell nacional i internacional, i una llista
de referències d’articles publicats, a la premsa general, econòmica i professio-
nal. Estan incorporant progressivament, el text complet dels articles en format
imatge, que al principi, només era accessible als usuaris interns d’ESADE.

Els localitzadors de temàtica general d’àmbit català, com ara CerCAT [9] o
Nosaltres [10], no dediquen cap apartat específic a les estadístiques, encara que
acostumen a tenir un apartat sobre economia que inclou fonts estadístiques.

Entre els localitzadors de temàtica especialitzada no n’hi ha cap de centrat
en les estadístiques. El que sí existeix és un directori i localitzador de recur-
sos econòmics EconomyWeb [11], fet des de Catalunya, que dedica un apar-
tat a les fonts estadístiques, sota l’epígraf de Estadísticas & Indicadores. A més,
incorpora altres serveis interessants com indicadors econòmics, informació
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borsària i buidat de premsa econòmica, amb un servei d’alerta informativa o
difusió selectiva de la informació, amb la tramesa diària de notícies de prem-
sa econòmica per correu electrònic.

3.3. Catàlegs de biblioteques i editors

Actualment són molts els catàlegs de biblioteques, editorials, llibreters i distri-
buïdors que són accessibles per Internet. Aquest fet facilita enormement la lo-
calització de les publicacions. Aquí ens centrarem en els que, per la temàtica
del seu contingut, cal que siguin coneguts per l’usuari de fonts estadístiques.

L’únic catàleg de biblioteca a Catalunya, especialitzat íntegrament en fonts
estadístiques, és el de la biblioteca de l’Idescat [12]. Aquest està automatitzat,
però malauradament, en el moment d’escriure aquest article, encara no es tro-
ba accessible per Internet, tot i que ho estarà en un futur no gaire llunyà, ja
que està previst que s’integri, prèvia migració al programari VTLS, al Catàleg
Col·lectiu de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat (BEG). Aquest
catàleg integrarà els fons bibliogràfics de totes les biblioteques i centres de do-
cumentació de la Generalitat, i actualment es troba en procés de creació.9

Alguns departaments i organismes de la Generalitat, tenen biblioteques o
centres de documentació, que per la temàtica que tracten, disposen de pu-
blicacions estadístiques en el seu fons. Alguns d’aquests centres disposen de
catàlegs que són accessibles via web individualment, com ara el del Centre
de Documentació de Medi Ambient [13], que està integrat també dins el
Catàleg Col·lectiu de les Biblioteques Universitàries Catalanes (CCUC), i
el del Centre de Documentació de l’Institut Català del Consum [14].

El catàleg del Centre de Documentació Estadística, que depèn del Depar-
tament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, està integrat al Catàleg
Col·lectiu de les Àrees Municipals [15], coordinat per la Biblioteca General
i és consultable per Internet.

No podem deixar de mencionar el Catàleg Col·lectiu de les Biblioteques
Universitàries Catalanes (CCUC) [16], que és una eina bibliogràfica fona-
mental pel seu volum de registres, i perquè reuneix els catàlegs de totes les
universitats públiques catalanes. Algunes de les universitats disposen de fons
estadístics molt importants. En aquest sentit, destaquem especialment: el catà-
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leg del Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona [17],
que integra el fons especialitzat en fonts estadístiques existent a la Biblioteca
de Ciències Socials; el catàleg de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona
[18] i el catàleg de la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra [19].

Entre els centres d’ensenyament privat relacionats amb la temàtica econò-
mica i empresarial, ESADE (Escola Superior d’Administració i Direcció
d’Empreses) té el catàleg [20] de llibres i revistes de la seva biblioteca acces-
sible via Internet. També el catàleg de la biblioteca de l’escola IESE (Institut
d’Estudis Superiors de l’Empresa) és accessible per Internet [21].

La majoria d’organismes productors de fonts estadístiques donen accés al catà-
leg de les seves publicacions a partir del seu web. Aquest és el cas, per exemple,
de l’Institut d’Estadística de Catalunya [22] o de l’Ajuntament de Barcelona [23].

D’editors i distribuïdors editorials, especialitzats en fonts estadístiques na-
cionals i internacionals, destaquem Mundi-Prensa que permet consultar el
catàleg [24] dels seus fons editorials per Internet. Mundi-Prensa actua a la ve-
gada d’editor i distribuïdor oficial de publicacions d’organismes internacio-
nals i té seu a Madrid i Barcelona.

3.4. Codis, nomenclatures i classificacions

Els codis, les nomenclatures i les classificacions són instruments d’homoge-
neïtzació estadística que faciliten la comparabilitat de les dades numèriques.

L’Idescat va elaborar el CD-ROM de classificacions i nomenclatures, Co-

discat [25], que va tenir escassa difusió. Des del web de l’Idescat, també es
poden consultar, en l’apartat Codis i classificacions [26], les nomenclatures terri-
torials existents i les classificacions catalanes, nacionals i internacionals més
utilitzades sobre activitats econòmiques, ocupacions i productes.

4. FONTS ESTADÍSTIQUES PER TEMES

4.1. Estadístiques generals i de síntesi

El principal organisme productor d’estadístiques del país, és l’Idescat, que és
l’òrgan estadístic oficial de la Generalitat de Catalunya. L’Idescat és la insti-
tució responsable de la difusió de tots els resultats estadístics oficials que s’ob-
tenen a Catalunya, a través de diverses vies: publicacions periòdiques i mo-
nografies, majoritàriament en suport paper, i algunes en suport electrònic
(disquet o CD-ROM), i a partir d’abril de 1998, a través del seu servidor
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web [27], que proporciona accés a milers de dades estadístiques, econòmi-
ques, demogràfiques i socials de Catalunya, d’elaboració pròpia i aliena.

La informació estadística del web s’estructura en diferents seccions:

— Estadística bàsica de Catalunya que conté dades estructurals bàsiques so-
bre població, famílies, natalitat, esperança de vida, migracions, salut,
renda o nivell d’instrucció, economia en general i per sectors, mercat
de treball i preus o comerç exterior, lleure, cultura i llengua, protecció
social o seguretat ciutadana (a l’apartat Demografia, economia i qualitat de

vida); indicadors econòmics conjunturals (a Conjuntura econòmica); es-
tadístiques sobre els sectors industrials (a Sectors industrials); estadístiques
de comerç exterior de Catalunya i Espanya (a Comerç amb l’estranger) i es-
tadístiques sobre el mercat de treball (a Mercat de treball).

— Estadística bàsica territorial: selecció d’informació bàsica de municipis i co-
marques.

— Consulta interactiva d’estadístiques: estadístiques demogràfiques, socials i
econòmiques a nivell de desagregació provincial, comarcal, municipal i
inframunicipal que permeten seleccionar indicador, any i àmbit territorial
de manera interactiva. Una part d’aquesta secció es correspon amb el con-
tingut del Banc d’estadístiques comarcals i municipals de Catalunya (BEMCAT)
[28], que és una base de dades que elabora l’Institut des de 1984 i que s’u-
tilitza internament per a realitzar explotacions de dades a mida.

— Publicacions: des on es pot accedir al text complet en format PDF, de la
darrera edició de les obres de síntesi bàsiques, Anuari estadístic de Cata-

lunya, Estadística comarcal i municipal i Xifres de Catalunya. L’Anuari es
publica habitualment en suport paper,10 i se n’ha publicat també una
versió acumulativa en suport CD-ROM [29]. L’Estadística es publica
també en suport paper11 i en suport disquet [30] alhora. Les Xifres12 són
un fulletó resum de les estadístiques del país.
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10. Anuari estadístic de Catalunya, any 1 (1984)- (Barcelona: Consorci d’Informació i Documentació
de Catalunya, DL 1985-), anual, ISSN 1130-166X. Continuació de: Catalunya en xifres. A par-
tir de l’ed. 1989 l’editor passa a ser: Institut d’Estadística de Catalunya. Disponible gratuïtament
a Internet la darrera ed. en format PDF, visualitzable amb Adobe Acrobat, <http://www.idescat.
es/publicacions/cataleg/anuari.stm>, [consulta: 31 gen. 2000]. Disponible també en CD-ROM
una ed. acumulativa amb les dades dels anuaris entre 1992-1999.

11. Estadística comarcal i municipal, 1991- (Barcelona: Institut d’Estadística de Catalunya, 1992- ),
anual, ISSN 1135-9331. Disponible també en disquets i la darrera ed. disponible a Internet en su-
port PDF, visualitzable amb Adobe Acrobat, accés gratuït, <http://www.idescat.es/publicacions/
cataleg/ecm.stm>, [consulta: 31 gen. 2000].

12. Xifres de Catalunya. 1984- ([Barcelona]: Institut d’Estadística de Catalunya, [1985?]-), anual. Dis-
ponible en català, castellà, anglès, francès i alemany. Disponible gratuïtament la darrera ed. a In-



Una tercera via de distribució de les dades estadístiques, seria el servei
d’elaboració de cerques a mida a partir de l’explotació informàtica de les ba-
ses de dades internes de l’Institut, entre elles BEMCAT. Aquest servei s’ofe-
reix a tothom i és, de moment, gratuït. La distribució de les comandes es fa
en suport imprès i/o informàtic.

La Diputació de Barcelona ha endegat el Programa Hermes [31], que és un sis-
tema d’informació que té com a objectiu aportar informació i assistència tècni-
ca a les institucions, entitats i organismes de gestió, per tal que puguin prendre
decisions estratègiques i operatives en el camp de la promoció econòmica i de
l’ocupació, i consta d’informes d’àmbit social, econòmic i demogràfic, síntesi es-
tadística general i base de dades, amb dades estadístiques demogràfiques, d’acti-
vitat econòmica, mercat de treball, formació i qualitat de vida. L’àmbit geogrà-
fic de les dades és la província de Barcelona, i poden ser desagregades a nivell
de província, comarca i municipi. La procedència de les dades és diversa, s’han
establert convenis de concertació, amb diferents institucions i entitats públiques
i privades titulars d’aquestes dades (Instituto Nacional de Estadística, Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Institut d’Estadística de Catalunya, Departa-
ments de Treball i d’Economia, Finances i Planificació de la Generalitat de Ca-
talunya, Instituto Nacional de Empleo, Cambra de Comerç de Barcelona, etc.).

La mateixa Diputació de Barcelona edita anualment una breu publicació
estadística de síntesi Xifres Catalunya13 que en algunes edicions s’ha distribuït
també en suport disquet [32].

La Generalitat de Catalunya presenta en el seu web general un recull de
dades estadístiques del municipis catalans, Catalunya poble a poble [33], que
obté majoritàriament de l’Idescat.

Per a localitzar tot tipus d’informació sobre els ens locals, la mateixa Ge-
neralitat ha ideat el Sistema d’Informació d’Administració Local (SIAL) [34], creat
per la Direcció General d’Administració Local, des d’on es pot accedir a infor-
mació diversa dels ens locals (ajuntaments, consells comarcals, entitats me-
tropolitanes, consorcis, diputacions, etc.), per exemple a dades estadístiques,
pressupostos i resultats electorals. Remet també al web de l’ens local corres-
ponent, en el cas que en disposi.

Els ajuntaments són una altra font de producció de publicacions estadístiques
oficials en el nostre país. En els darrers temps, l’elaboració de plans estratègics de
desenvolupament ha incentivat la publicació d’informes socioeconòmics amb da-
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ternet en format PDF, visualitzable amb Adobe Acrobat, <http://www.idescat.es/publicacions/
cataleg/xifcat.stm>, [consulta: 31 gen. 2000].

13. Xifres Catalunya, 1975- (Barcelona: Diputació, 1976-). Disponibles també en suport disquet les
ed. 1994 i 1996.



des estadístiques, com a eina de suport de l’acció municipal i dels diferents agents
econòmics implicats en la promoció econòmica i social del municipi. Alguns
ajuntaments han aprofitat també l’impacte i la popularització d’Internet per a po-
sar en marxa webs institucionals, on sovint incorporen informació estadística.

Entre els ajuntaments cal destacar sobretot l’Ajuntament de Barcelona, que
disposa, fins i tot, d’un Departament d’Estadística propi que s’encarrega d’ela-
borar i difondre una sèrie d’explotacions estadístiques sobre població (padró,
censos), activitat econòmica (a partir de l’IAE), resultats electorals, cens de lo-
cals, habitatges i vehicles. Totes les publicacions estadístiques de l’Ajuntament
de Barcelona es troben disponibles alhora en suport paper i informàtic, i a més,
el mateix Ajuntament disposa d’un Sistema d’Informació Estadística (SIE) que
elabora cerques a mida, sota petició, sobre els temes anteriorment esmentats.

Les publicacions estadístiques de síntesi elaborades per l’Ajuntament de
Barcelona són accessibles al seu servei web. Des de la secció Barcelona en xi-

fres [35] es pot accedir a les Dades generals de la ciutat de Barcelona, al text
complet dels darrers Anuaris Estadístics de la Ciutat de Barcelona14 i a tots els re-
sultats electorals dins la secció Barcelona electoral.

Una altra iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona que té com a objectiu
donar suport a la petita i mitjana empresa, és Infopime, que dóna accés a da-
des estadístiques bàsiques, desagregades fins a nivell de districte i zona esta-
dística, a través de la secció BCN “Barri a barri” [36].

Altres ajuntaments catalans amb producció pròpia de fonts estadístiques
són els d’Hospitalet de Llobregat, Granollers, Mataró, Sabadell i Terrassa.
Tots han aprofitat la facilitat i economia de publicació que els proporciona la
xarxa Internet amb el servei web, encara que alhora, també publiquen les
seves publicacions en altres suports més tradicionals.

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat publica el seu Anuari estadístic

en format electrònic; primer va ser en disquet [37] i després, a partir de l’edi-
ció 1998, en CD-ROM [38], suports que van substituir l’anterior anuari, en
paper,15 i incorpora també la darrera edició de l’Anuari estadístic de la ciutat

[39] en format PDF, al seu web, dins la secció L’Hospitalet en xifres.
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14. Es continua publicant també en suport paper: Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona, 1987- (Bar-
celona: Ajuntament de Barcelona, DL 1988-), anual, ISSN 1130-4669. Continuació de: Estadís-

tica municipal. Butlletí. Disponible també en disquet i des de l’ed. 1996 es troba disponible gratuï-
tament al web de l’Ajuntament de Barcelona, <http://www.bcn.es/cgi-bin/pt.pl?url=/catala/
barcelon/presenta/xifres/cindxif.htm>, [consulta: 31 gen. 2000].

15. Anuari estadístic de la ciutat de l’Hospitalet, 1992-1995 (L’Hospitalet: l’Ajuntament, DL 1992-
1995), anual. Continuat a partir de l’ed. 1996 en suport electrònic (disquet primer i després CD-
ROM) i a partir de l’ed. 1998 es troba consultable gratuïtament a Internet en suport PDF, vi-
sualitzable amb Adobe Acrobat, <http://www.l-h.es/>, [consulta: 31 gen. 2000].



L’Ajuntament de Granollers, en el marc del seu Pla estratègic, ha elaborat
una sèrie d’estadístiques socioeconòmiques molt detallades, consultables des
del seu web [40].

L’Ajuntament de Mataró disposa d’un web [41] amb dades estadístiques
bàsiques, i accés a algunes de les seves les publicacions, que es publiquen ha-
bitualment en paper, com ara l’Informe de conjuntura econòmica16 i L’observatori

sobre el mercat de treball.17

L’Ajuntament de Rubí ha elaborat el servei Rubidades [42] a Internet, que
recull els indicadors procedents de diverses fonts municipals.

L’Ajuntament de Sabadell incorpora dades estadístiques bàsiques genera-
des pel mateix Ajuntament a la secció Sabadell en xifres [43] del seu web.

L’Ajuntament de Terrassa i el Foment de Terrassa elaboren conjuntament
una sèrie d’informes socioeconòmics amb dades estadístiques que es poden
consultar actualment al web de l’Ajuntament des de la secció Terrassa en xi-

fres [44]. Els exponents principals d’aquests estudis són l’Anuari estadístic i l’In-

forme de conjuntura econòmica de Terrassa, publicacions periòdiques que es dis-
tribueixen també habitualment en suport paper.18

D’abast territorial més ampli que les estadístiques municipals dels ajunta-
ments, és l’Enquesta de la Regió Metropolitana de Barcelona o Enquesta metropo-

litana, que es porta a terme cada cinc anys, des de l’any 1985, quan es va ela-
borar per primera vegada. L’Enquesta té com a objectiu principal subministrar
informació objectiva sobre els hàbits i les condicions de vida de la població
metropolitana que actualment abasta les comarques de: Barcelonès, Baix Llo-
bregat, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Alt Penedès i Garraf. La
institució encarregada de la realització i manteniment de l’Enquesta és l’Ins-
titut d’Estudis Metropolitans de Barcelona. L’any 1998 es va publicar un
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16. Informe de conjuntura econòmica de Mataró, núm. 1 (des. 1996)- (Mataró: Institut Municipal de Pro-
moció Econòmica, 1996-), semestral. També disponible gratuïtament a Internet, les primeres ed.
en versió resumida (document Word) i les darreres en versió completa (format PDF),
<http://www.infomataro.net/ajuntame/publicac/index.html>, [consulta: 31 gen. 2000].

17. L’observatori del mercat de treball de Mataró, any 1, núm. 0 (des. 1996)- (Mataró: Institut Municipal
de Promoció Econòmica, 1996-), trimestral. També disponible gratuïtament a Internet, les pri-
meres ed. en versió resumida (document Word) i les darreres en versió completa (format PDF),
<http://www.infomataro.net/ajuntame/publicac/index.html>, [consulta: 31 gen. 2000].

18. Anuari estadístic de Terrassa, 1996- (Terrassa: l’Ajuntament: Cambra Oficial de Comerç i Indús-
tria: Foment de Terrassa, 1996-), anual. La darrera ed. es troba també disponible gratuïtament a
Internet en format PDF, visualitzable amb Adobe Acrobat, <http://www.terrassa.org/laciutat/
xifres.htm>, [consulta: 31 gen. 2000].
Informe de conjuntura de Terrassa, 1998- (Terrassa: l’Ajuntament: Foment de Terrassa, DL 1999-),
anual. També disponible gratuïtament a Internet en format PDF, visualitzable amb Adobe Acro-
bat, <http://www.terrassa.org/laciutat/xifres.htm>, [consulta: 31 gen. 2000].



CD-ROM [45] que acompanya el llibre La Transformació de la societat metro-

politana19 i que conté les dades estadístiques bàsiques de les tres enquestes que
s’han fet, 1985, 1990 i 1995, i una selecció de les principals variables de l’en-
questa de 1995. Les variables estadístiques que conté són de temàtica diversa:
sociodemogràfiques, educació, família, lleure, treball, recursos econòmics,
consum, grups socials. L’àmbit temàtic és més aviat sociodemogràfic, però
pel fet que inclogui indicadors estadístics tan dispars hem decidit incorporar
l’Enquesta en aquest apartat d’estadístiques generals o de síntesi.

El mateix Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona és el responsable tam-
bé de la publicació periòdica Papers. Durant l’any 1998 es va publicar un núme-
ro monogràfic sobre Indicadors econòmics municipals, que tenia com a suplement un
disquet [46] amb indicadors estadístics dels municipis de la regió metropolitana.

No voldríem finalitzar aquest apartat dedicat a les estadístiques generals i
de síntesi, sense esmentar l’Instituto Nacional de Estadística (INE), organis-
me oficial estadístic de l’àmbit espanyol, que distribueix a través del seu ser-
vidor web [47] i, sobretot, a partir de la seva base de dades TEMPUS, una
selecció de les seves principals publicacions estadístiques que normalment
contenen dades desagregades a nivell territorial de comunitat autònoma. Per
tant, aquesta font és fonamental també per a aconseguir estadístiques a nivell
de Catalunya, però hem decidit no analitzar-la en profunditat, ja que no for-
ma part de la producció catalana d’estadístiques.

4.2. Territori, climatologia i medi ambient

L’Idescat no està especialitzat en produir dades estadístiques sobre aquesta
temàtica, però recopila algunes dades estadístiques sobre el medi físic (su-
perfície, orografia, sismografia, hidrologia, climatologia, caça, pesca, incen-
dis forestals, indicadors de la qualitat de l’aire i aigua i producció de residus)
que es podem consultar des de la seva obra bàsica de síntesi, l’Anuari estadís-

tic de Catalunya i des del web [27] on es poden consultar alguns indicadors
bàsics sobre: residus, residus industrials, estat de les aigües litorals, espais na-
turals protegits, incendis forestals, repoblacions forestals a nivell de Catalun-
ya i indicadors geogràfics, com ara altitud, superfície i densitat, a nivell més
desagregat de comarques i municipis.
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19. Oriol Nel·lo, et al., La transformació de la societat metropolitana: una lectura de l’Enquesta sobre condi-

cions de vida de la població de la regió metropolitana de Barcelona (1985-1995) (Barcelona: Institut d’Es-
tudis metropolitans de Barcelona, DL 1998), 392 p. + 1 disc òptic (CD-ROM). Volum que per-
tany a l’Enquesta de la Regió Metropolitana de Barcelona 1995. ISBN 84-88068-53-0.



Més informació estadística sobre temes mediambientals (qualitat de l’aire,
qualitat de l’aigua, gestió de residus, meteorologia) es pot consultar al servidor
web del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Des
de la seva secció Dades del medi ambient [48] es pot accedir a dades estadísti-
ques sobre:

— Medi ambient en general: consulta de les darreres edicions de Dades

del medi ambient a Catalunya. Balanç…

— Meteorologia: remet al web del Servei de Meteorologia de Catalunya
[49] que proporciona dades meteorològiques històriques i previsions,
radiosondatges i informació marítima, i permet la consulta dels Anua-

ris de dades meteorològiques que es publiquen també en paper.20

— Qualitat de l’aire: dóna l’índex català de qualitat de l’aire, dades sobre
els nivells d’ozó a Catalunya i permet la consulta dels apartats finals dels
darrers números de la publicació La qualitat de l’aire a Catalunya que el
Departament de Medi Ambient ha editat tradicionalment en suport
paper21 i, en alguna ocasió, en CD-ROM [50].

— Aigua: es pot consultar la informació estadística referent als Resultats

de la temporada de bany, La qualitat de les aigües i l’Estat de les platges.
— Residus: remet al web de la Junta de Residus que des de les seves Es-

tadístiques de residus a Catalunya [51] proporciona dades sobre la pro-
ducció i gestió de residus.

També es poden consultar les darreres memòries del Departament de Medi
Ambient, de la Junta de Sanejament i de la Junta de Residus i altres publicacions
relacionades amb la gestió del medi ambient. Totes aquestes publicacions te-
nen la seva corresponent versió en paper22 en què es van començar a publicar.
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20. Anuari de dades meteorològiques, 1997- (Barcelona: Servei de Meteorologia de Catalunya, DL
1998-), anual. També disponible gratuïtament a Internet, <http://www.gencat.es/mediamb/
cdades.htm>, [consulta: 31 gen. 2000].

21. La qualitat de l’Aire a Catalunya: dades manuals i automàtiques: període…, 1992/1993- (Barce-
lona: Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient, [1994?]-), anual. Continua-
ció de: Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica a Catalunya: dades manuals i au-

tomàtiques: període… L’ed. 1996/1997 també està disponible en CD-ROM i parcialment a
Internet a partir de l’ed. 1996/1997, <http://www.gencat.es/mediamb/cdades.htm>, [con-
sulta: 31 gen. 2000].

22. Les versions en paper de les memòries: Catalunya. Departament de Medi Ambient, Memòria,
1991- (Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient, 1992-), anual.
També disponible gratuïtament a Internet en format PDF, visualitzable amb Adobe Acrobat, a
partir de l’ed. 1997, <http://www.gencat.es/mediamb/cdades.htm>, [consulta: 31 gen. 2000].
Catalunya. Junta de Sanejament, Memòria, 1983/1987- (Barcelona: Generalitat de Catalunya, De-



Es pot consultar també el web del Sistema d’informació geogràfica (SIG) [52]
que dóna accés a nombroses bases de dades de cartografia ambiental, entre les
quals destaquem l’Atles climàtic de Catalunya, amb dades sobre precipitacions i
temperatura.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat difon
a través del seu web unes estadístiques sobre incendis forestals [53].

4.3. Població

Les dades demogràfiques o de població són bàsiques per a realitzar qualsevol
estudi socioeconòmic. Són principalment: evolució i estructura de la població;
estructura familiar (tipologia de llars); moviment natural (natalitat, mortalitat,
creixement natural, matrimonis); migracions i variacions residencials i projec-
cions de població. Són dades procedents majoritàriament dels censos i padrons
municipals d’habitants i també del Moviment natural de la població. Els censos es
porten a terme cada deu anys i els padrons cada cinc, per tant ambdues opera-
cions estadístiques coincidiran decennalment. Els censos i padrons són ope-
racions estadístiques de gran abast que produeixen resultats no tan sols de-
mogràfics, sinó també econòmics (com ara, relació amb l’activitat econòmica,
ocupació, situació professional, etc.), socials (estructura de les llars i famílies) i
culturals (nivell d’instrucció, coneixement de la llengua catalana, etc.).

Les estadístiques demogràfiques són una de les principals produccions de
l’Idescat; tradicionalment han estat publicades només en suport paper, però
actualment tots aquests resultats estan accessibles des del seu web [27]. Les
dades estan disperses per totes les seccions del seu servidor web: Estadística bà-

sica de Catalunya, Consulta interactiva d’estadístiques, Estadística bàsica territorial

i també a les seves publicacions de síntesi. El nivell de desagregació territo-
rial dels resultats pot arribar, a la Base de dades inframunicipal, a nivell de dis-
trictes i seccions (divisió administrativa) i entitats de població, nuclis i disse-
minat (divisió geogràfica) del municipi.

Idescat va editar també un CD-ROM, del qual va fer escassa difusió, amb
els resultats complets del cens de població del 1991 [54].
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partament de Política Territorial Obres Públiques, 1988-), anual. També disponible gratuïtament
a Internet en format PDF, visualitzable amb Adobe Acrobat, i en format Word a partir de l’ed.
1997, <http://www.gencat.es/mediamb/cdades.htm>, [consulta: 31 gen. 2000].
Catalunya. Junta de Residus, Memòria d’activitats, 1990- (Barcelona: Generalitat de Catalunya,
Departament de Medi Ambient, 1994-), anual. Disponible també gratuïtament a Internet en for-
mat PDF, visualitzable amb Adobe Acrobat a partir de l’ed. 1998, <http://www.gencat.es/
mediamb/cdades.htm>, [consulta: 31 gen. 2000].



4.4. Economia i finances

Les estadístiques econòmiques i financeres constitueixen el nucli fonamen-
tal de la informació estadística, són les més utilitzades i sobre les que existei-
xen més publicacions. Sota l’epígraf economia i finances incloem:

— Les macromagnituds econòmiques bàsiques: producte interior brut
(PIB), renda, consum, índex de preus de consum (IPC)… Aquests ti-
pus d’indicadors ens indiquen la situació econòmica actual del país i
són elaborats i publicats per organismes oficials.

— Finances: sistema creditor (bancs, caixes d’estalvi, tipus d’interès, tipus
de canvi), mercat financer (borsa i mercat de futurs). Les finances pú-
bliques són analitzades en un altre apartat.

L’Idescat difon a partir del seu web [27] els principals indicadors econò-
mics de Catalunya, alguns dels quals són d’elaboració pròpia i altres són ela-
borats per altres organismes oficials. La informació econòmica es pot trobar
en diferents seccions del web. La informació de tipus estructural està con-
tinguda en l’apartat de Demografia, economia i qualitat de vida de la secció d’Es-

tadística bàsica de Catalunya que conté sèries anuals i posades al dia dels prin-
cipals indicadors econòmics. La de tipus territorial és consultable des de
l’apartat de la Base de dades de municipis i comarques, que conté també les da-
des de localització de l’activitat econòmica que provenen de l’explotació es-
tadística dels expedients de l’impost d’activitats econòmiques (IAE), facilitats
per la Direcció General de Tributs, i són dades sobre empreses, establiments
i professionals per sectors d’activitat. La de tipus conjuntural es pot consul-
tar des de l’apartat Conjuntura econòmica de la secció Estadística bàsica de Cata-

lunya, des d’on es pot accedir a la darrera dada disponible de cada indicador
i a uns informes que inclouen un comentari sobre les dades i gràfics per a fa-
cilitar la interpretació dels resultats.

Algunes institucions privades, com entitats financeres, publiquen indica-
dors econòmics i els analitzen en informes econòmics, aquest és el cas de
Caixa de Catalunya i Caixa de Pensions.

El Servei d’Estudis Caixa de Catalunya elabora una sèrie d’informes que
publica al seu web [55]:

— Informe sobre la conjuntura econòmica. Informe mensual amb abundant in-
formació estadística sobre la conjuntura econòmica general, que s’es-
tructura en tres grans apartats: economia internacional, economia es-
panyola i economia catalana. En general les taules estadístiques que
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recull fan referència a les darreres dades disponibles, però també sovint
presenten una evolució dels darrers anys i previsions. Es publica en ver-
sió paper23 des de maig del 1995 i a partir de gener de 1998 es pot con-
sultar a Internet, a text complet en format PDF.

— Informe trimestral sobre el consum privat a Espanya. Anàlisi de l’evolució
del consum privat a Espanya, evolució dels diferents indicadors que in-
cideixen en el consum (ocupació, renda disponible, producció, despe-
sa, preus, etc.) i previsions. Es publica en suport paper24 des de juny del
1995 i es pot consultar a text complet en format PDF a Internet a par-
tir del juny de 1997.

— Informe sobre la situació i les perspectives de l’economia catalana. És un es-
tudi de conjuntura de l’economia catalana en els seus múltiples as-
pectes (oferta, producció, demanda, preus, ocupació, salaris, sector
públic, finances i inversió) i de perspectives de creixement econòmic
durant l’any en curs; és a dir, previsions. A més a més, analitza les in-
teraccions entre l’economia catalana, l’espanyola i la de la resta del
món. Inclou normalment un estudi monogràfic sobre un tema. Es pu-
blica en suport paper25 i a Internet des la seva primera edició, la pri-
mavera de 1998.

— Anuari econòmic comarcal. Obra que s’estructura en dues parts: 1) Visió
de conjunt de l’evolució econòmica de Catalunya durant el darrer any
i estimació del PIB comarcal. 2) Estudis comarcals: estudis monogràfics
de la situació econòmica, en tots els seus aspectes, d’una sèrie de co-
marques catalanes. Es publica en suport paper des de 199426 i es pot
consultar en versió reduïda a Internet (format PDF) a partir de l’edició
de 1996.
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23. Informe sobre la conjuntura econòmica, maig 1995- (Barcelona: Caixa de Catalunya, 1995-), mensual.
També disponible gratuïtament a Internet a partir del núm. gener 1998, en suport PDF, visua-
litzable amb Adobe Acrobat, <http://www.caixacat.es/ser2_cat.html>, [consulta: 31 gen. 2000].

24. Índex de consum Caixa de Catalunya: informe trimestral sobre el consum privat a Espanya: anàlisi, tendèn-

cies i previsions, juny 1995- ([Barcelona]: Caixa de Catalunya, 1995-), trimestral. També disponi-
ble gratuïtament a Internet a partir del núm. juny 1997 en suport PDF, visualitzable amb Adobe
Acrobat, <http://www.caixacat.es/ser2_cat.html>, [consulta: 31 gen. 2000].

25. Informe de primavera/tardor sobre la situació i les perspectives de l’economia catalana, primavera 1998-
(Barcelona: Caixa de Catalunya, 1998-), semestral. També disponible gratuïtament a Internet
en format PDF (complet) i HTML (incomplet), <http://www.caixacat.es/ser2_cat.html>, [con-
sulta: 31 gen. 2000].

26. Anuari econòmic comarcal, 1994- (Barcelona: Caixa de Catalunya, 1994- ), anual, ISSN 1136-5595.
Continua la col·lecció: Catalunya comarcal. També disponible en versió reduïda a Internet des de
1996, <http://www.caixacat.es/ser3_cat.html>, [consulta: 31 gen. 2000].



El Servei d’Estudis de la Caixa de Pensions elabora informació econòmi-
ca que publica al seu web [56]:

— Informe mensual. És en realitat un informe sobre la situació econòmica
espanyola en relació a la internacional i a l’europea. Fa especial in-
cidència en temes financers (mercats financers, política monetària, etc.)
i incorpora normalment un estudi monogràfic sobre un tema. Disposa
d’un servei d’avís per correu electrònic de les actualitzacions i tramesa
dels capítols escollits. Es publica en suport paper27 des de desembre de
1979 i és accessible a lnternet des de maig de 1995.

— Indicadors econòmics. Selecció d’indicadors macroeconòmics de l’econo-
mia espanyola i internacional.

És habitual també que les entitats financeres publiquin informes i memò-
ries sobre la seva evolució econòmica interna; només mencionem el cas del
Servei d’Estudis de la Caixa de Pensions que publica en suport paper i a In-
ternet el seu Informe anual; ja que aquest tipus d’informació individualitzada
no serà analitzada en aquest treball.

Entre les iniciatives privades més destacades de publicació d’informació
econòmica i estadística de Catalunya per Internet, hi ha la de les cambres de
comerç catalanes unides sota el nom de CambresCat. Des del lloc web de
CambresCat [57] es poden consultar les següents estadístiques econòmiques
sobre Catalunya:

— Conjuntura econòmica de Catalunya. Breu informe sobre la conjuntura
econòmica catalana elaborat pel Servei d’Anàlisi Econòmica de la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Re-
cull dades sobre: evolució del PIB, comerç exterior, activitat i mercat
de treball, indústria, construcció, comerç intern, turisme, preus, salaris,
etc. És consultable per Internet a partir d’octubre del 1999 en format
PDF i anteriorment es distribuïa per fax.28 Actualment s’hi ha imple-
mentat un servei d’alerta per correu electrònic que avisa quan s’actua-
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27. Informe mensual, desembre 1979-maig 1994; núm. 160 (juny 1994)- (Barcelona: Caixa de Pensions,
1979-), mensual, ISSN 1134-1955. També disponible a Internet des del núm. maig de 1995 en
diferents formats (la darrera ed. en format html i versió reduïda, els anteriors en format comprimit
ZIP i format PDF alhora), <http://www.lacaixa.es/estudis>, [consulta: 31 gen. 2000].

28. Conjuntura econòmica de Catalunya, febrer/abril 1993-agost 1999 (Barcelona: Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, 1993-1999), bimestral. La seva tramesa es feia per
fax a través del servei “megafax”. A partir d’octubre 1999 només és accessible per Internet,
<http://www.cambrescat.es/economia>, [consulta: 31 gen. 2000].



litza. Els seus continguts s’incorporen a: Perspectiva econòmica de Cata-

lunya29 que no es publica en suport electrònic.
— Indicadors macroeconòmics: PIB, IPC, taxa d’atur, atur registrat, índex de

preus industrials (IPRI), índex de costos de la construcció de Catalu-
nya (ICCC) que s’obtenen de diferents fonts: INE, INEM, etc.

— Catalunya estadística: versió electrònica de la darrera edició disponible
dels fulletons amb dades bàsiques de Catalunya que es publiquen habi-
tualment en suport paper.30 Consta de diversos apartats: territori i po-
blació, macromagnituds, empresa, ocupació, preus i salaris, indústria,
construcció, transport, turisme, comerç exterior, inversions i indica-
dors comparatius de regions europees.

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona va pu-
blicar l’any 1992 la Taula input-output 1987 de Catalunya [58] en suport dis-
quet; és la darrera que s’ha fet i és una eina bàsica per a conèixer l’estructura
econòmica bàsica del país.

Entre la informació financera, la informació borsària és la que està més re-
presentada a la xarxa Internet. Són nombroses les iniciatives privades que han
sorgit en els darrers temps proporcionant informació borsària actualitzada
destinada als inversors. En el marc català, destaquem el web oficial de la Bor-
sa de Barcelona [59] que permet la consulta dels darrers índexs borsaris, el seu
darrer Informe anual i, a més, ofereix un servei d’informació de mercats en
línia anomenat Databolsa, de pagament (subscripció), que dóna informació
històrica dels mercats financers espanyols, com ara mercats de derivats, ren-
da fixa, fons d’inversió, deute públic, així com la informació estrangera més
rellevant. A més, la Borsa de Barcelona publica anualment un CD-ROM
[60] que és la refosa anual del Butlletí de cotització diari.

4.5. Finances públiques

La Sindicatura de Comptes és un òrgan de control extern dependent del Par-
lament de Catalunya que té la funció de fiscalitzar la gestió econòmica, fi-
nancera i comptable del sector públic de Catalunya. La Sindicatura publica

55

item 26 (2000){

29. Perspectiva econòmica de Catalunya: butlletí d’estadística i conjuntura, any 31, núm. 169 (juny 1993)-
(Barcelona: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació, 1993-), bimestral, ISSN 1134-
0444. Continuació de: Boletín de estadística y coyuntura (1972-1993) i de Boletín Estadístico Coyun-

tural (1963-1972).
30. Catalunya estadística, 1970- ([Barcelona]: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de

Barcelona, [1970]-), anual. També disponible gratuïtament la darrera ed. a Internet,
<http://www.cambrescat.es/economia>, [consulta: 31 gen. 2000].



des de 1995 (ed. 1991-1993) els Informes de fiscalització en CD-ROM [61]
que fins al 1994 (ed. 1989-1990) s’havien publicat en suport paper.31 Aques-
ta publicació recull els informes emesos per la Sindicatura de Comptes i les
memòries d’activitats de la mateixa Sindicatura.

Una altra publicació de la Sindicatura de Comptes és el Compte general de

les corporacions locals [62], que es publica en suport paper des de l’exercici
1990, i a partir de l’exercici 1992 va acompanyat de disquets que contenen
una base de dades que dóna accés als comptes individualitzats de les corpo-
racions locals (ajuntaments, entitats metropolitanes, mancomunitats, etc.).

Es pot accedir també als pressupostos i liquidació dels pressupostos resu-
mits dels ens locals des del Sistema d’Informació d’Administració local (SIAL)

[34], de la Direcció General d’Administració Local, o des dels serveis web
d’alguns ajuntaments (com els esmentats a l’apartat 4.1.) que els posen a l’abast
del ciutadà en un intent de transparència informativa en la seva gestió.

4.6. Treball

La informació sobre mercat de treball procedeix majoritàriament de l’En-

questa de població activa (EPA) que elabora l’Instituto Nacional de Estadística
(INE) i que l’Idescat explota d’una manera ampliada per a Catalunya. El
principal objectiu d’aquesta enquesta és conèixer la relació amb l’activitat
econòmica de la població activa, que és la població de 16 anys o més que tre-
balla o està disponible per a treballar. L’enquesta que elabora l’Idescat és con-
sultable des de l’apartat de Mercat de treball del seu web [27], que dóna accés
a una base de dades que permet consultar les sèries històriques, fer una se-
lecció interactiva de les taules i realitzar creuaments de variables.

A més d’aquesta base de dades basada en l’enquesta de població activa, l’Ides-
cat ofereix informació estadística sobre aquest tema des de diferents apartats
del seu web: les dades conjunturals (atur estimat, atur registrat, població ocu-
pada, població assalariada, etc.) es poden consultar de l’apartat de Conjuntura

econòmica; les dades desagregades territorialment es poden consultar des de la
Base de dades de municipis i comarques i les dades estructurals bàsiques des de
Demografia, economia i qualitat de vida i des de les publicacions de síntesi.

El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya disposa al seu ser-
vei web d’una secció d’Estadístiques laborals, des d’on es pot consultar una sèrie
de publicacions [63], i bases de dades [64]. Les publicacions són les següents:
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31. Informes de fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes de Catalunya, 1985/1986-1989/1990
(Barcelona: la Sindicatura, 1991-1994), biennal. Continuat per la publicació en CD-ROM del
mateix títol a partir ed. 1991/1993.



— Informació estadística del Departament de Treball (mensual): dades sobre rela-
cions laborals (conciliacions laborals i col·lectives, vagues, sinistralitat la-
boral, negociació col·lectiva, regulació d’ocupació), mercat de treball (atur
registrat, contractació, cooperatives, societats laborals) i protecció social. La
seva refosa anual dóna lloc a l’Anuari del mateix títol. És la versió electrò-
nica web en format PDF de la publicació en suport paper del mateix títol.32

— Informació estadística del Departament de Treball. Anuari: dades sobre rela-
cions laborals (conciliacions laborals i col·lectives, vagues, sinistralitat
laboral, negociació col·lectiva, regulació d’ocupació, eleccions sindi-
cals), mercat de treball (població en edat de treballar, moviment laboral
registrat, Servei Català de Col·locació, cooperatives, societats anònimes,
limitades i empreses de treball temporal), protecció social (seguretat
social, guarderies, mutualitats, etc.) i foment de l’ocupació (suport a co-
operatives i societats anònimes laborals, promoció de l’ocupació autò-
noma, servei autoempresa, formació professional ocupacional). Està en
format PDF. També està disponible en suport CD-ROM [65]. És con-
tinuació de la publicació en suport paper del mateix títol.33

— Xifres de la negociació col·lectiva a Catalunya. Avanç mensual. Estadística so-
bre acords col·lectius d’àmbit català que es publica mensualment.

— Atur i contractació. Avanç mensual: dades d’atur i contractació de Cata-
lunya i per províncies.

Les bases de dades ofereixen una interactivitat més gran ja que permeten
l’elaboració d’una sèrie temporal bastant llarga, es poden fer creuaments amb
els diferents elements de cerca (àmbit temporal, àmbit territorial, variable) i
faciliten l’exportació de les dades en un format compatible amb editors de
text i programes de full de càlcul. Les bases de dades disponibles són:

— Dades de negociació col·lectiva: conté informació dels acords col·lectius
amb incidència a Catalunya, les empreses i els treballadors afectats, l’in-
crement salarial pactat, l’increment salarial revisat i el còmput anual
mitjà d’hores d’aquests acords, des de l’any 1994.
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32. Informació estadística del Departament de Treball, núm. 1 (març 1990)- (Barcelona: Generalitat de
Catalunya, Departament de Treball, DL 1990-), mensual, ISSN 1130-4553. Refosa: Informació

estadística del Departament de Treball. Anuari. A partir de 1994 absorbeix: Full mensual d’ocupació. Els
darrers núm. estan també disponibles gratuïtament a Internet en format PDF, visualitzables amb
Adobe Acrobat, <http://www.gencat.es/stat-treb/public/revista/revista.htm>, [consulta: 31
gen. 2000].

33. Informació estadística del Departament de Treball. Anuari, 1990-1996 (Barcelona: Generalitat de Ca-
talunya, Departament de Treball, DL 1991-1996), anual. Refosa de: Informació estadística del De-

partament de Treball (mensual). A partir de 1997 es publica només en CD-ROM i a Internet,
<http://www.gencat.es/stat-treb>, [consulta: 31 gen. 2000].



— Dades de regulació d’ocupació: conté informació mensual, des de l’any
1986, sobre els expedients de regulació d’ocupació autoritzats que afec-
ten Catalunya, així com els treballadors afectats per aquests expedients,
hores de reducció de jornada i dies de suspensió d’ocupació. Les dades
estan desagregades per Catalunya, província, comarca i municipi.

— Dades de sinistralitat laboral: conté dades mensuals sobre els accidents de
treball i les malalties professionals, disponibles des de 1982, a nivell de
desagregació provincial o comarcal, segons les variables.

El Servei Català d’Ocupació [66] que depèn de la Direcció General d’Ocu-
pació, ofereix també, des del seu servei web, estadístiques sobre demandants
de treball.

4.7. Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca

Pel que fa específicament a agricultura, explotacions agràries i ramaderes,
l’Idescat, en col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat de Catalunya, porta a terme una operació estadística
periòdica que és el Cens agrari. El Cens agrari dóna a conèixer l’estructura del
sector agrari de l’any en què es realitza el cens. Les dades obtingudes són so-
bre l’aprofitament de la terra i del bestiar, la maquinària utilitzada, les ins-
tal·lacions d’emmagatzematge, la mà d’obra ocupada…, a nivell de desagre-
gació comarcal i municipal. Les dades procedents del Cens agrari es poden
consultar a l’apartat de Base de dades de municipis i comarques del web de l’Ides-
cat [27]. A més del Cens agrari, el web de l’Idescat i dins de l’Estadística bàsi-

ca de Catalunya (Demografia, economia i qualitat de vida) recull dades sobre uti-
lització del sòl, explotacions agràries, espais naturals, incendis forestals i
repoblacions forestals en l’àmbit de tot Catalunya.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Ca-
talunya (DARP) elabora un breu recull estadístic que, amb el títol Dades bà-

siques de l’agricultura, la ramaderia i la pesca a Catalunya [67], posa disponible
al seu web.

4.8. Indústria i energia

L’Idescat difon des del seu web [27], sobretot des de la secció Estadística bà-

sica de Catalunya, abundant informació estadística sobre indústria: dades con-
junturals a l’apartat de Conjuntura econòmica i dades procedents de l’Enquesta
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industrial d’empreses elaborada conjuntament amb l’Instituto Nacional de Es-
tadística (INE), a l’apartat de Sectors industrials.

Els indicadors de conjuntura bàsics són l’índex de producció industrial
(IPI) i l’índex de preus industrials (IPRI). L’IPI és un indicador mensual que
mesura l’evolució de l’activitat productiva de les branques industrials sense
tenir en compte l’efecte dels preus. L’índex de preus industrials (IPRI) és un
indicador que mesura l’evolució mensual dels preus dels productes industrials
fabricats i venuts a l’interior del país, excloent les vendes en els mercats es-
trangers i les vendes de productes importats.

L’Enquesta industrial d’empreses és una enquesta estructural anual, que té per
objectiu obtenir informació de les principals característiques estructurals de
les empreses, com són la producció, les vendes, l’exportació, els consums in-
termedis, les inversions, i variables derivades com ara la productivitat, els cos-
tos laborals unitaris, la competitivitat, la concentració, la rendibilitat, etc. Els
resultats es presenten per sectors d’activitat econòmica.

El Departament d’Indústria, Comerç i Turisme ofereix dades estadístiques
sobre els preus de l’energia [68]. Actualment, el Departament també publica
per Internet la seva publicació Revist@ d’indústria, comerç i turisme [69] que
abans es publicava en suport paper amb el títol Revista d’indústria.34 Aquesta
publicació conté informació sectorial, informes econòmics sobre comarques
de Catalunya i recopila estadístiques conjunturals, premsa i adreces web d’in-
terès.

Les associacions professionals sectorials són fonts potencials d’informació
estadística sectorial, però aquesta informació es troba molt dispersa i
normalment no és gaire accessible, menys encara en suport digital. El servei
d’informació empresarial Guíame! [8], sobretot des de la seva secció Flashes

sectoriales, és una eina excel·lent per a començar a localitzar informació sec-
torial, en diferents suports, d’àmbit espanyol.

4.9. Comerç

L’Idescat difon estadístiques de comerç exterior al seu servidor web [27], des
de diverses seccions. Però sobretot cal destacar la Base de dades de comerç amb

l’estranger, que elabora a partir de la informació proporcionada pel Departa-
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34. Revista d’indústria, núm. 1 (1r trim. 1988)-núm. 20 (4t trim. 1992); 2a etapa, núm. 1 (1r trim.
1994)-núm. 8 (4t trim. 1995) (Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Indústria i
Energia, 1988-1995), trimestral, ISSN 0214-1833. Continuació de: Inversió industrial i continua-
da per la revista electrònica: Revist@ d’indústria, comerç i turisme que és accessible gratuïtament a
Internet, <http://www.gencat.es/dict/rev.htm>, [consulta: 31 gen. 2000].



ment de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària. L’objectiu principal d’aquesta base de dades és presentar els flu-
xos comercials de les importacions i exportacions de béns entre Catalunya i
l’estranger des de l’any 1988. El gran avantatge de la base de dades és que
permet l’elaboració de taules personalitzades triant en cada moment diverses
magnituds: la classificació dels productes (n’hi ha diverses de disponibles), la
unitat, el període, la periodicitat i el país amb el qual s’estableix la relació co-
mercial.

El Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (Copca), organisme
autònom que depèn del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, té com
a funció el foment de l’activitat exportadora i amb aquest propòsit elabora el
seu web Infoexport [70], des d’on es pot accedir a estadístiques de comerç ex-
terior de Catalunya, estudis de mercat sobre països, directoris d’empreses, in-
formació sectorial, fonts estadístiques, legislació, dossiers de premsa, és a dir,
qualsevol informació útil per a l’empresa exportadora.

La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, a més de les
seves publicacions de conjuntura econòmica catalana, que ja hem esmentat
anteriorment, publica una base de dades de comerç titulada Catalunya expor-

ta-Catalunya importa. Aquesta base de dades és la versió electrònica d’una pu-
blicació que es va començar a publicar l’any 1964 en paper35 i ha experi-
mentat diferents canvis de títol i de suport: ha passat de conviure disquet [71]
i paper, a publicar-se només en disquet, i a partir de l’any 1995, l’ha substi-
tuït el CD-ROM [72]. Conté estadístiques anuals de comerç internacional
(importacions i exportacions) de Catalunya i Espanya expressades en valor
monetari (pessetes corrents) i pes (en quilograms) i segons la nomenclatura
aranzelària TARIC a 11 dígits i agregades segons la Classificació Nacional
d’Activitats Econòmiques (CNAE).

El Servei d’Estudis de la Caixa de Pensions publica l’Anuario comercial de

España en suport CD-ROM [73] i paper36 alhora. Aquesta publicació conté
un conjunt de dades estadístiques i d’indicadors socioeconòmics de cada un
dels 3.196 municipis espanyols de més de 1.000 habitants. El contingut s’es-
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35. Cataluña exporta, año 1964-1984 (Barcelona: Cámara Oficial de Industria, Comercio y Navega-
ción, 1964-1984), anual, ISSN 0069-1178. Continuada per:
Cataluña exporta-Cataluña importa, 1985-1990 (Barcelona: Cámara Oficial de Industria, Comer-
cio y Navegación, 1987-1990), anual, ISSN 0213-9286. Continuada per:
Catalunya exporta - Catalunya importa, 1991-1992 (Barcelona: Cambra Oficial de Comerç, In-
dústria i Navegació, 1991-1992), anual, ISSN 0213-9286. També disponible en disquets. Con-
tinuada en suport CD-ROM a partir ed. 1995-1996.

36. Anuario comercial de España, 1997- (Barcelona: La Caixa, Servicio de Estudios, 1997-), anual.
Continuació de l’Anuario del mercado español que publicava el Banco Español de Crédito entre
1965 i 1993. Disponible també en CD-ROM.



tructura en tres blocs: dades bàsiques de l’activitat econòmica dels municipis
espanyols; dades bàsiques sobre la distribució geogràfica dels fluxos comer-
cials dels consumidors i localització dels establiments comercials i indicadors
de mercat potencial o volum de vendes del comerç minorista dels municipis
cap d’àrea. És una bona eina per a portar a terme estudis de mercat.

Les tecnologies de la informació han propiciat l’aparició d’una nova mo-
dalitat de comerç, el comerç electrònic també anomenat e-comerç. A partir
de fonts diverses, el Comissionat per a la Societat de la Informació ha elabo-
rat un informe que es pot consultar en format PDF al seu web i que analitza
i quantifica l’impacte d’aquest tipus de comerç a Catalunya. És l’Estudi sobre

el comerç electrònic a Catalunya [74].

4.10. Turisme

Sobre el tema turístic, l’Idescat realitza dues operacions estadístiques adreça-
des a la població: Viatges dels catalans i Viatges dels espanyols d’altres comunitats a

Catalunya. Els resultats d’aquestes dues enquestes es poden consultar al web de
l’Idescat [27] des de la secció d’Estadística bàsica de Catalunya que incorpora
també altres indicadors procedents de l’Enquesta sobre ocupació hotelera de l’Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE) (fins al 1998 anomenada Enquesta sobre el

moviment de viatgers en establiments hotelers), sobre la qual l’Idescat fa una explo-
tació per marques turístiques (divisió geoturística de Catalunya). Aquesta da-
rrera va adreçada als hotels i és una de les principals fonts estadístiques per a
mesurar l’activitat turística.

El servei web de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Ca-
talunya és la font principal per a obtenir estadístiques de turisme a Catalunya.
Concretament, la secció Estudis i estadístiques [75], des d’on es poden consul-
tar les darreres edicions de la Temporada turística, publicació que anteriorment
s’editava en suport paper.37 Aquesta publicació recull dades sobre l’activitat
turística a Catalunya en els aspectes de l’oferta i la demanda, i analitza l’estruc-
tura qualitativa i quantitativa dels establiments hotelers, càmpings, residències-
cases de pagès i apartaments, així com del sector de restauració, estacions
d’esquí, ports esportius, balnearis, paradors nacionals, etc.
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37. La temporada turística a Catalunya, 1981-1995 (Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament
de Comerç, Consum i Turisme, DL 1982-1995), anual, ISSN 1136-5366. Continuada per la
versió electrònica consultable gratuïtament a Internet, <http://www.gencat.es/turisme/>, [con-
sulta: 31 gen. 2000].



4.11. Transports i comunicacions

En referència a aquest tema no podem deixar de mencionar les estadístiques
de Mobilitat intermunicipal i intercomarcal de l’Idescat [27]. És una base de da-
des que conté informació dels fluxos de desplaçament, derivats de la mobili-
tat obligada per raons de treball o estudi. És una informació bàsica per a ser
utilitzada en la planificació de les xarxes de transport de Catalunya.

Una altra font fonamental és l’Anuari estadístic que publica el Departament
de Política Territorial i Obres Públiques en suport CD-ROM [76] i al seu web
[77]. L’Anuari conté dades estadístiques d’un ampli ventall de temes sobre els
quals té competència el propi Departament. S’estructura en vuit capítols: els
tres primers són de caràcter general i proporcionen informació sobre el terri-
tori i la població, les inversions del Departament i els principals indicadors
econòmics en els àmbits de la construcció i els transports. En la resta de capí-
tols, es fa una anàlisi més detallada de cadascun dels àmbits específics del De-
partament de Política Territorial i Obres Públiques (ordenació del territori i
urbanisme, sistema de transports, arquitectura i habitatge, obres hidràuliques i
actuacions de la Unió Europea, en els quals participa el Departament).

Estadístiques més específiques sobre el tema de transport les tenim al But-

lletí de transports: observatori de costos del transport de mercaderies per carretera a Ca-

talunya [78] que publica la Direcció General de Ports i Transports del ma-
teix Departament de Política Territorial i Obres Públiques al seu web.

4.12. Habitatge i construcció

Dues operacions estadístiques bàsiques en referència a habitatges i edificis són
els censos d’habitatges i edificis que es porten a terme cada deu anys. El d’ha-
bitatges es porta a terme conjuntament amb el de població. Les taules estadís-
tiques corresponents al darrer cens es troben disponibles des del web d’Idescat
[27] des de l’apartat Base de dades de municipis i comarques. A més, des de l’apar-
tat de Conjuntura econòmica es poden consultar els Indicadors de l’activitat de la

construcció que tenen origen en l’Enquesta conjuntural de la indústria de la cons-

trucció (ECIC), que duen a terme el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques i l’Institut d’Estadística de Catalunya en conveni de col·la-
boració amb el Ministerio de Fomento. Aquesta enquesta mesura l’evolució
del sector amb una periodicitat trimestral.

L’Anuari estadístic del Departament de Política Territorial i Obres Públiques [76

i 77], ja mencionat abans, també conté informació estadística sobre arqui-
tectura i habitatge. A més, el web del mateix Departament proporciona al-
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tres resums estadístics i publicacions, com ara L’activitat constructora a Cata-

lunya [79].
Una altra publicació estadística sobre aquest tema és la del Consell de

Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya, Habitatges ini-

ciats i acabats als municipis i a les comarques de Catalunya, la qual inicialment era
en suport paper38 i a partir de l’edició 1996 es publica exclusivament en su-
port disquet [80] i darrerament a Internet.

4.13. Empreses

Les empreses generen abundant informació estadística en la seva activitat.
Aquesta informació, en el nostre país, fins fa ben poc no era fàcil d’aconseguir,
ja que la situació dominant era d’opacitat i escassa transparència informativa. En
els darrers temps la mentalitat dels empresaris ha començat a experimentar al-
guns canvis, moguts per la competitivitat i per l’obligació legal, des de 1992, de
dipositar els comptes anuals de la seva societat en el Registre Mercantil corres-
ponent. Aquesta informació des del moment en què es diposita es fa pública.

A partir d’aquell moment són diverses les empreses que comercialitzen
serveis d’informació empresarial en línia i en CD-ROM, amb informació
procedent majoritàriament del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).
Entre aquestes empreses podem destacar Informa, Infotel, Dun & Bradstre-
et, Ardán i Equifax, però cap d’elles és catalana.

Un fet important en el panorama de la informació empresarial és que, des
de novembre de l’any 1999, els Registres Mercantils [81] han fet accessible via
Internet la informació comptable (balanç, compte de pèrdues i guanys i
memòria) de les empreses espanyoles des de l’any 1994. Es tracta d’un servei
de pagament, però que suposa una millora fonamental en l’accés a la informa-
ció de les empreses. Tenen projectat també implementar una sèrie de serveis
de difusió selectiva de la informació, com ara el de sentinella mercantil.

Un altre tipus de publicació que proporciona informació sobre les empre-
ses són els directoris d’empreses. La informació econòmica que normalment
contenen els directoris és molt concisa: facturació, nombre de treballadors i
capital social. La resta d’informació són dades identificatives de l’empresa
(nom, adreça, telèfon, fax, NIF), directius i tipus d’activitat econòmica se-
gons diverses classificacions internacionals, nacionals o del propi editor.
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38. Habitatges iniciats i acabats en els municipis i comarques de Catalunya, 1981-1995 (Barcelona: Gene-
ralitat de Catalunya, Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, 1984-1996), anual. A partir ed.
1996 es publica només en disquet. La darrera ed. está disponible a Internet: <http://www.gencat.
es/ptop/estadis/habitat/frhabita.htm>, [consulta: 8 set. 2000].



Algunes de les empreses creadores de bases de dades en línia d’informació
comercial i empresarial també són editores de directoris. D’aquests directoris,
n’existeixen alguns de centrats exclusivament en empreses catalanes, Actual-
ment aquests directoris s’acostumen a publicar en doble versió: paper i elec-
trònica (disquet o majoritàriament CD-ROM), aprofitant les possibilitats de
cerca que els programaris de recuperació de la informació proporcionen. El
seu contingut no és exhaustiu, normalment el criteri d’inclusió és per volum
de facturació i les dades econòmiques, les obtenen a partir del Registre Mer-
cantil i enquestes realitzades a les empreses. Alguns d’aquests directoris són:

— Anuari ACICSA…: les… empreses més importants de Catalunya. Versió
paper,39 disquet [82] i CD-ROM [83]. Conté: les empreses més grans
per volum de facturació (empreses catalanes i delegacions a Catalunya
d’empreses de la resta de l’Estat espanyol) i a més d’empreses, també in-
corpora ajuntaments, conselleries, departaments i serveis de la Gene-
ralitat, gremis, associacions i col·legis professionals. Les dades econò-
miques que conté són bàsicament: vendes, nombre de treballadors i
capital social.

— Pyme Catalunya…: anuario de la pequeña y mediana empresa de Catalunya.
Versió paper,40 disquet [84] i CD-ROM [85]. Complementa el direc-
tori anterior ja que conté informació d’empreses petites i mitjanes
(unes 6.000). La informació econòmica és la mateixa que a l’anuari an-
terior.

— Anuario de los exportadores catalanes. Versió paper i CD-ROM [86]. Di-
rectori d’empreses exportadores (unes 5.000). Com a dades econòmi-
ques inclou les xifres de vendes a l’estranger.

— 12.000 empresas de Cataluña: Ardán guía de empresas. Versió paper41 i dis-
quet [87]. Ardán és una empresa gallega que va editar aquest directori
en coedició amb l’Institut Català de Tecnologia. Aquesta empresa tam-
bé ofereix un servei d’informació empresarial per Internet.
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39. Anuari ACICSA…: les… empreses més importants de Catalunya, [1988?]- (Barcelona: Medios y Ser-
vicios Telemáticos, 1989-), anual. El nombre d’empreses forma part del subtítol i varia en cada
ed. El tít. variant és: Anuari català d’indústria, comerç, serveis i administració. També disponible en
disquet i CD-ROM.

40. Pyme Catalunya…: anuario de la pequeña y mediana empresa de Catalunya, 1997- (Barcelona: ACIC-
SA, [1997?]-), anual. Variant del títol: Pymes Catalunya…. També s’edita en disquet i CD-ROM.

41. 12.000 empresas de Cataluña: Ardán guía de empresas (Vigo: Consorcio de la Zona Franca: Institut
Català de Tecnologia, 1996), ISBN: 84-87887-22-8. També disponible en disquet.
L’editor Ardán ofereix també un sistema d’informació empresarial Ardán línea directa per Internet
amb accés de pagament a les seves bases de dades, requereix password: <http://www.ardan.es>,
[consulta: 31 gen. 2000].



— El criteri d’inclusió de les societats amb seu a Catalunya és també per
volum de facturació. La informació econòmica proporcionada normal-
ment és: facturació, nombre de treballadors, capital social, resultat net
(resultat final de l’empresa després d’interessos i impostos) i cash flow

(quantitat total de recursos que genera l’empresa).
— Catalunya 20.000: principals empreses catalanes. Versió paper42 i CD-

ROM [88].
— L’empresa editora d’aquesta publicació és Dun & Bradstreet España

que té la seu central espanyola a Madrid, però disposa d’oficines a Bar-
celona i Bilbao. Ofereix serveis d’informació empresarial per Internet
i és pionera en la publicació de directoris d’empreses. Aquest directori
sobre empreses catalanes l’està elaborant en col·laboració amb el Cen-
tre d’Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) de la Ge-
neralitat de Catalunya. Conté informació sobre les 20.000 empreses
més importants per volum de facturació amb seu central a Catalunya.
La informació econòmica que proporciona és: vendes, beneficis i pèr-
dues, nombre d’empleats, capital social, patrimoni net, total actiu i
percentatge importacions/exportacions. Conté també l’adreça Internet
i el correu electrònic de les empreses.

— DICODI 20.000 Catalunya. Versió CD-ROM [89]. Presenta les
20.000 empreses més importants per volum de facturació. La informa-
ció econòmica que conté és: vendes, nombre d’empleats, capital social,
fons propis, actiu/passiu, beneficis i pèrdues.

Existeixen algunes iniciatives endegades des de Catalunya que permeten
l’accés gratuït per Internet a directoris d’empreses. En aquest sentit desta-
quem les iniciatives de CambresCat i Infopime.

CambresCat permet l’accés al Directori d’empreses de Catalunya [90], que
pretén incloure totes les empreses catalanes i les no catalanes que tenen com
a mínim un centre d’activitat a Catalunya i dóna informació sobre les se-
güents dades econòmiques: facturació, importacions i exportacions i nombre
d’empleats i a més, permet buscar per tots aquests criteris, des de la pantalla
de consulta ampliada. Un altre criteri de cerca són les empreses amb web
propi. La Cambra ofereix altres serveis a les empreses, com l’elaboració de
llistats d’empreses a mida, a partir de les seves bases de dades, on figuren to-
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42. Catalunya 20.000: principals empreses catalanes, 1996-1997 (Barcelona: Dun & Bradstreet: CI-
DEM, DL 1996-1997), anual. També disponible en CD-ROM i a partir de l’ed. 1998 es distri-
bueix només en CD-ROM.
L’editor Dun & Bradstreet ofereix un sistema d’informació empresarial a través d’Internet amb
accés de pagament a les seves bases de dades, <http://www.dun.es>, [consulta: 31 gen. 2000].



tes les empreses de l’Estat espanyol; o bé, accés a una sèrie de directoris sec-
torials d’empreses sobre diferents temes: formació, empreses de treball tem-
poral, serveis de neteja, publicitat, organització de congressos, fires i exposi-
cions, consultoria mediambiental, hostaleria, etc.

Infopime és una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona. És una base de da-
des de les activitats econòmiques de Barcelona que conté un directori d’em-
preses de Barcelona [91], que relaciona les dades identificatives de les empre-
ses amb les dades estadístiques socioeconòmiques del barri on estan ubicades.
El directori no és exhaustiu ja que són les mateixes empreses les que s’hi do-
nen d’alta.

D’altra banda, són cada vegada més les empreses que individualment di-
fonen els seus resultats econòmics a través de memòries i informes anuals en
suport paper, CD-ROM i a la xarxa Internet. Per a localitzar empreses amb
informació comptable a Internet, una bona eina és el servidor Guíame! [8]
que, a la seva secció de Memorias de empresa, ens ofereix un llistat d’empreses
que disposen de servidor web amb informació econòmica i financera. Una
altra eina útil és el directori d’empreses espanyoles amb web, Tonet [92] que
està hostatjat en el web de l’Institut Català de Tecnologia.

4.14. Educació i ensenyament

L’Idescat recull en el seu web [27] alguns indicadors educatius bàsics, com la
taxa d’escolarització i el nivell d’instrucció de la població.

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya publica les es-
tadístiques oficials d’ensenyament. Les d’ensenyament primari i secundari dels
darrers cursos es poden consultar en la secció d’Estadística [93] del seu servei
web. Estan en format PDF i són dades sobre alumnes, professors i cursos d’e-
ducació infantil, educació primària, educació especial i ensenyament secundari.
Aquestes estadístiques en suport electrònic continuen les que abans es publica-
ven en suport paper.43 Les estadístiques de l’ensenyament superior inicialment
eren també publicades en paper44 pel Departament d’Ensenyament, fins que se’n
va fer càrrec el Comissionat per a Universitats i Recerca que les ha publicat amb
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43. Estadística de l’ensenyament, curs 1985/1986-1990/1991 (Barcelona: Generalitat de Catalunya. De-
partament d’Ensenyament, DL 1987-1993), anual, ISSN 1134-6922. Continuació de: Anuari esta-

dístic. Suplement: Estadística de l’ensenyament (tríptic). A partir curs 1989/1990 es poden consultar les
estadístiques a Internet, <http://www.gencat.es/ense/cestad.htm>, [consulta: 31 gen. 2000].

44. Estadística de l’ensenyament universitari, curs 1988/1989-curs 1991/1992 (Barcelona: Generalitat de
Catalunya, Departament d’Ensenyament, 1992-1994), anual. A partir del curs 1989/90 la publi-
ca: Comissionat per a Universitats i Recerca.
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aquest títol fins al curs 1991-1992. A partir del curs 1995-1996 es comença a
publicar El sistema universitari de Catalunya. Memòria del curs…,45 que incorpora
en la part final una memòria estadística molt completa amb dades d’accés a la
universitat, estudiants, títols, professorat, personal d’administració i serveis
(PAS), recerca, biblioteques, dades lingüístiques, finançament de les universitats
i webs. La darrera edició d’aquestes memòries és accessible actualment des del
web del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació [94].

Les estadístiques individuals de les diferents universitats catalanes, tant pú-
bliques com privades, es publiquen habitualment en forma de memòries del
curs acadèmic, memòries econòmiques i pressupostos. Algunes d’aquestes pu-
blicacions es poden consultar, en versió completa o resumida, des dels seus
llocs web; aquest és el cas de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) [95] o la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) [96].

4.15. Cultura i lleure

El web de l’Idescat [27] reuneix i difon algunes estadístiques sobre lleure (es-
ports, cinema), cultura (biblioteques, producció editorial) i llengua (conei-
xement del català). Són especialment importants les sèries de coneixement
del català que procedeixen del Cens lingüístic, els resultats del qual s’obtenen
de les operacions estadístiques demogràfiques fonamentals, censos i padrons.

Com a elements relacionats amb el lleure, podem consultar les Estadísti-

ques del joc i d’espectacles [97], del web de la Direcció General de Joc i Espec-
tacles del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. Tam-
bé es pot accedir des d’aquí al text complet en format PDF de la darrera
Memòria de la Direcció General del Joc i d’Espectacles.

La resta d’estadístiques culturals, com ara les que genera el Departament de
Cultura, de moment no es troben disponibles en suport digital.

4.16. Tecnologies

Molt relacionat amb el tema cultural són les estadístiques sobre tecnologies
de la informació i comunicació. El mes de maig de 1998, la Generalitat de
Catalunya va decidir crear el Comissionat per a la Societat de la Informació
(després integrat al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la In-

67

item 26 (2000){

45. El sistema universitari de Catalunya. Memòria del curs…, curs 1995/1996- (Barcelona: Generalitat de
Catalunya, Comissionat per a Universitats i Recerca, 1996-), anual. La darrera edició es trobar
disponible gratuïtament a Internet en format PDF, visualitzable amb Adobe Acrobat,
<http://www.gencat.es/dursi>, [consulta: 8 set. 2000].



formació, amb el nom de Secretaria per a la Societat de la Informació), amb
la missió d’impulsar les accions necessàries per a la plena incorporació de
Catalunya a la societat de la informació. Per a portar a terme aquesta missió
es va promoure la realització del Pla Estratègic Catalunya en Xarxa. A l’en-
torn d’aquest projecte s’han generat una sèrie d’informes estadístics, que es
poden consultar a Internet [98], sobre l’ús actual i l’impacte de les tecnolo-
gies de la informació i les comunicacions en la societat catalana. Aquests són:

— Estadístiques sobre la societat de la informació a Catalunya. La primera edi-
ció és de març de 1999. Segurament en el moment de publicar aquest
article aquestes dades ja s’hauran actualitzat amb noves edicions d’a-
questa publicació. Són dades sobre la penetració de les tecnologies de
la informació a la societat, empresa i administració pública catalana.

— Les dades de la societat de la informació: anàlisi comparativa i propostes bàsiques

per a Catalunya. Perspectiva global de la situació actual de les infraestruc-
tures i els serveis bàsics de suport a la societat de la informació. S’analit-
zen: la infraestructura i les xarxes de telecomunicacions, equipaments i
maquinari, penetració d’Internet i els seus serveis de valor afegit i final-
ment, centres de recursos d’informació (biblioteques i altres centres d’ac-
cés a Internet), comparant la situació de Catalunya amb diferents països.

— La indústria audiovisual a Catalunya: una nova etapa. Informe que analitza
la situació actual del sector audiovisual (cinema i televisió) a Catalu-
nya i a Espanya comparant-la amb altres països a partir de dades esta-
dístiques disponibles.

4.17. Salut, sanitat i serveis socials

El web de l’Idescat [27] conté alguns indicadors socials relacionats amb el ni-
vell de benestar i qualitat de vida de la població de Catalunya entre la secció
d’Estadística bàsica de Catalunya, que conté indicadors de salut (esperança de
vida, mortalitat infantil, interrupcions voluntàries de l’embaràs, etc.), i de
protecció social a nivell de tot Catalunya, i la de Consulta interactiva d’estadís-

tiques, que conté indicadors de salut (morbiditat i recursos sanitaris) i de pro-
tecció social (discapacitats i beneficiaris de pensions) a nivell comarcal.

El Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat permet la
consulta des del seu web [99] d’algunes dades de demografia sanitària (mor-
talitat i moviment natural de la població), d’activitat hospitalària i el text
complet del Butlletí Epidemiològic de Catalunya (BEC) des de gener de 1998.
Aquesta publicació periòdica recull dades estadístiques de malalties de de-
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claració obligatòria i tradicionalment ha estat editada en paper,46 suport en
què encara es continua publicant.

4.18. Eleccions

Els resultats electorals són dades presents en la majoria dels servidors estadís-
tics generals: a Idescat i als servidors web dels ajuntaments.

El web de l’Idescat [27] facilita els resultats electorals bàsics de totes les
eleccions: Parlament de Catalunya, Congrés de Diputats, Parlament Euro-
peu, municipals i referèndums, però si es volen resultats més detallats cal de-
manar una explotació de les dades a mida.

Els resultats complets de les dues darreres eleccions al Parlament de Cata-
lunya es poden consultar des del web de l’Oficina de Coordinació Electoral
[100], que depèn del Departament de Governació, que és el que disposa ini-
cialment de totes les dades completes dels processos electorals a Catalunya:
candidatures, sondejos, avenços de participació, resultats per territori (cir-
cumscripcions, comarques, municipis) i per candidatura.

L’Ajuntament de Barcelona des del seu web i a l’apartat Barcelona electoral [101]
posa a l’abast del ciutadà els resultats electorals de tots els comicis electorals de la
democràcia: eleccions locals, eleccions al Parlament de Catalunya, eleccions ge-
nerals i eleccions al Parlament Europeu. A més, el Departament d’Estadística de
l’Ajuntament publica tots els resultats electorals en suport paper i informàtic.

5. ALTRES SERVEIS D’INTERNET

El desenvolupament i generalització d’Internet ha facilitat i agilitat l’accés a
les dades estadístiques, especialment a través del World Wide Web, però a
més, ha permès l’aparició de tota una oferta de serveis que són d’utilitat per
a productors i usuaris d’informació estadística.

El correu electrònic ha esdevingut una eina bàsica de comunicació inter-
personal i transmissió d’informació d’una manera ràpida i fiable. Aquest sis-
tema és àmpliament utilitzat per les institucions productores i proveïdores de
dades estadístiques per a la tramesa de fitxers de dades que contenen la in-
formació estadística sol·licitada.
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Gràcies al correu electrònic és possible també la implantació i funciona-
ment d’altres serveis com ara les llistes de distribució. Dins l’àmbit de l’esta-
dística tenim la llista OFISTAT [102], que té com a objectiu facilitar la co-
municació entre productors i usuaris de l’estadística oficial a nivell nacional
i internacional. Mencionem aquesta llista, malgrat que és d’àmbit espanyol,
perquè va ser impulsada des de l’Idescat. A més de les consultes i temes a debat,
la llista ofereix la distribució d’anuncis de convocatòries, concursos públics,
cursos, seminaris, etc.; recull referències de disposicions legals publicades
sobre estadística als diaris oficials, butlletins de novetats editorials dels dife-
rents organismes productors d’estadístiques (especialment l’INE), notícies de
premsa sobre estadística i seminaris electrònics.

El correu electrònic permet també la implantació d’una sèrie de serveis
de difusió selectiva de la informació (DSI), per exemple, els que consisteixen
en la tramesa de butlletins de notícies de premsa, sobretot de premsa econò-
mica, en el nostre cas. La premsa econòmica és una bona font també d’ob-
tenció d’indicadors estadístics actualitzats.

Alguns d’aquests serveis són gratuïts, previ registre, com el que ofereix Eco-

nomyweb [11], servidor especialitzat en economia que ja hem mencionat abans,
que ofereix notícies d’última hora i seguiment de premsa econòmica. L’Insti-
tut Català de Tecnologia també ofereix des del seu web ICTnet [103], un ser-
vei de tramesa gratuïta per correu electrònic de butlletins de novetats i notícies
de temes relacionats amb la informació tecnològica i empresarial. El Digital
de Telépolis [104] és un servei gratuït de buidat dels principals titulars de la
premsa digital en general, que ofereix també tramesa per correu electrònic.

Com a servei de pagament de seguiment de premsa tenim My News [105].
És un servei de premsa general però personalitzat; ja que permet definir per-
fils d’interessos temàtics. Un servei de pagament similar l’ofereix també
l’Agència Catalana de Notícies [106].

Altres usos de la tecnologia Internet són els grups de notícies, fòrums de
debat o conferències electròniques, com les que s’ofereixen des del servidor
ICTnet [103], les anomenades comunitats virtuals centrades en temes profes-
sionals diversos o les que se celebren, centrades en el tema estadístic, des de
la mateixa llista de discussió OFISTAT [102].

ALGUNES REFLEXIONS FINALS

L’elaboració d’aquest treball sobre la producció electrònica catalana de fonts
estadístiques ens ha suscitat una sèrie de reflexions i ens ha permès identifi-
car una sèrie de tendències que exposarem a continuació.
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Pel que fa a la producció i/o difusió d’informació estadística

Tant la producció com la difusió de dades estadístiques a Catalunya es troba ma-
joritàriament en mans de l’administració pública. Aquest fet és normal; ja que el
marc legal dictamina que només poden ser estadístiques oficials les produïdes
per una sèrie d’organismes determinats, majoritàriament públics. En el cas ca-
talà, la producció i difusió de les dades estadístiques és majoritàriament a càrrec
de l’Idescat i altres òrgans dependents de l’Administració de la Generalitat. La
difusió de les estadístiques per l’Administració pública és en principi sense ànim
de lucre, obeint al dret d’accés democràtic dels ciutadans a la informació; de
tota manera s’acostumen a cobrar alguns serveis de comandes a mida. Però en
general no hi ha competència i no es genera mercat en aquest àmbit.

Cal remarcar, a més, que les administracions han portat a terme un esforç no-
table per a tenir una presència a Internet, elaborant servidors web cada vegada
més complets i amb presència de publicacions i dades estadístiques que reflec-
teixen la seva activitat interna o la temàtica sobre la que tenen competències.

En el camp de les estadístiques econòmiques i financeres, s’han desenvolu-
pat algunes iniciatives privades, com ara serveis d’estudis d’entitats financeres
(que hem esmentat a l’apartat 4.4.) que elaboren els seus propis informes
econòmics i estadístics i que els difonen normalment gratuïtament a través de
la xarxa Internet.

Només la distribució d’informació empresarial (directoris, informació co-
mercial, informació financera comptable) és majoritàriament a càrrec d’em-
preses privades i genera oportunitats de negoci creixents, atenent a la de-
manda de les mateixes empreses que cada vegada valoren més la informació
com a base d’avantatge competitiu i sol·liciten serveis amb valor afegit.
Aquestes bones expectatives d’activitat econòmica, en aquest sector, ja són
augurades per l’informe Información electrónica. España. 1997-2003, resultat
d’un panel d’experts espanyols, que es va portar a terme l’any 1999, en el
marc de l’informe MSStudy. El Mercado de la Información en Europa,47 patro-
cinat per la DG-XIII de la Comissió Europea i el Programa INFO2000. En
aquest informe, entre els serveis d’informació empresarial amb valor afegit
que s’espera generin rendibilitat es parla, entre d’altres, de: dades reelabora-
des procedents del Registre Mercantil, anàlisi de vendes i exportacions, apro-
fitament de les estadístiques existents i de les dades de la conjuntura econò-
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mica per a portar a terme estudis de mercat. Com veiem, tots ells són serveis
que prenen com a base les estadístiques.

Pel que fa a la temàtica de les fonts estadístiques

Existeix un desequilibri important entre la producció electrònica catalana
d’estadístiques dels diferents temes: les publicacions sobre estadístiques de-
mogràfiques i econòmiques són abundants. En canvi, altres temàtiques, com
les culturals i socials, no estan tan ben representades. Amb el temps segura-
ment aquestes diferències s’aniran reduint, però sempre serà inevitable que
alguns temes, com ara els econòmics, generin més publicacions.

Pel que fa al suport i vies de distribució de les estadístiques

El format digital és idoni per a la difusió de les dades estadístiques per les fa-
cilitats de consulta, interactivitat i exportació que permet. Entre els diferents
suports electrònics fora de línia (off-line) existents, el disquet està essent cla-
rament substituït pel CD-ROM, ja que aquest té una capacitat d’emmagat-
zematge superior.

D’altra banda, les escasses bases de dades en línia ASCII existents han de-
saparegut i han estat substituïdes, amb el creixement d’Internet, pel servei
web. El web té alguns avantatges sobre els mitjans fora de línia, com és la fa-
cilitat i baix cost de publicació, la facilitat d’actualització de les dades i la im-
mediatesa amb què es pot disposar d’aquestes.

El baix cost de publicació en el web és aprofitat per l’Administració públi-
ca per a donar difusió immediata a les seves publicacions tradicionals en su-
port paper i de les que habitualment se n’havia reduït el tiratge i distribució per
motius pressupostaris; aquest és el cas de les memòries dels departaments de la
Generalitat o, fins i tot, d’informes, que fins ara, davant la manca de recursos,
eren documents interns o d’escassa difusió. Per aquest motiu, proliferen a la
xarxa les publicacions en format PDF que es corresponen amb el text en imat-
ge de la publicació en paper. La consulta d’aquestes fonts fa necessària la ins-
tal·lació a l’ordinador del visualitzador gratuït Adobe Acrobat que fa la consulta
molt feixuga. Pensem que s’abusa massa del format PDF, que està basat en el
format del suport imprès. De fet, com hem vist al llarg de l’article, la majoria
de les publicacions estadístiques disponibles en suport electrònic són deutores
de la publicació en paper, ja que són continuació d’aquesta i segueixen els ma-
teixos paràmetres d’estructura i consulta de la publicació impresa. Pensem que
caldria adaptar les publicacions al mitjà electrònic, aprofitant tots els recursos
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de cerca i interactivitat que aquest ens proporciona i no simplement adaptar
obres publicades tradicionalment en suport paper. En aquest sentit, creiem que
el futur ha d’anar cap a la implantació majoritària de la consulta interactiva a
bases de dades que permetin després una exportació de les dades en un format
compatible amb programari de full de càlcul i tractament estadístic.

En un futur immediat, creiem que la transmissió de dades per Internet
augmentarà considerablement en relació als recursos fora de línia, sobretot
si millora la qualitat de les telecomunicacions, es redueixen costos de con-
nexió i s’implanten possibilitats interactives de consulta. Però el suport òp-
tic (CD-ROM o el seu successor) es mantindrà paral·lelament com a mitjà
de difusió de grans bases de dades amb informació retrospectiva. El web,
d’altra banda, és el mitjà de publicació ideal per als indicadors de conjuntu-
ra que exigeixen una difusió ràpida i una actualització constant.

Pel que fa als usuaris i documentalistes

Els usuaris que utilitzen dades estadístiques són cada vegada més abundants i
dispars: investigadors de diversos camps que fan de les fonts estadístiques una
eina bàsica en els seus treballs; polítics, gestors, empresaris, periodistes, etc.
Tots ells fan ús de les estadístiques, però les seves necessitats i les seves exigèn-
cies són de diferent nivell: des d’un tipus d’usuari que en té prou amb els indi-
cadors bàsics, que es poden localitzar fàcilment a les fonts de síntesi principals, a
altres usuaris avançats, que en la seva investigació, necessiten taules estadís-
tiques amb creuaments personalitzats de variables. Satisfer aquests diferents
nivells d’exigència és dificultós; ja que la producció d’estadístiques estàndard no
les satisfà. Sovint aquests usuaris avançats no tindran més remei que recórrer als
serveis de difusió de dades a mida i proposar una explotació personalitzada.

Una dificultat important amb què topen els usuaris de fonts estadístiques és
la localització d’aquestes. D’una banda, les eines de descripció clàssiques, com
ara els catàlegs de biblioteques, no s’adapten bé a les necessitats d’especificitat
que els usuaris demanen i de l’altra, la dispersió i abundància de les dades esta-
dístiques a Internet en dificulta també la localització. És en aquest punt que el
documentalista ha de jugar el seu paper d’intermediari i guia. El documenta-
lista per a portar a terme la seva tasca necessita sobretot coneixements de di-
verses matèries, especialment economia, i de metodologia estadística i exper-
tesa en la localització i ús de fonts. Es troben a faltar eines d’ajut per a l’usuari i
el documentalista, com per exemple seria l’existència d’un cercador a Internet
especialitzat que permetés localitzar per matèries qualsevol tipus de fonts esta-
dístiques i indicadors no tan sols en línia sinó també en altres suports i mitjans.
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