
referències
Què és?

El Centre de Documentació Estadís-

tica és una biblioteca especialitzada que

recull, bàsicament, les informacions

estadístiques referides a Barcelona. És a

dir, el seu objectiu és la recollida exhaus-

tiva d’informacions numèriques que fan

referència tant a les seves divisions admi-

nistratives i/o estadístiques i al conjunt

del terme municipal, com al seu entorn

natural, l’Àrea i la Regió Metropolitana;

sense oblidar les informacions globals de

marcs referencials més amplis (Catalun-

ya...), i les estadístiques similars d’altres

ciutats.

El centre s’emmarca dins del Depar-

tament d’Estadística de l’Ajuntament de

Barcelona. La funció estadística ha anat

sempre lligada a una biblioteca: ha de

poder disposar de les estadístiques

necessàries per a la pròpia producció i, al

mateix temps, ha de ser la dipositària

natural d’aquesta producció, que amb el
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Taula 1
Estadístiques de població

Arxius Variables principals

Padró municipal d’habitants sexe, edat, estat civil, nacionalitat, nivell d’instrucció, 
lloc de naixement

Cens de població professió, activitat econòmica, mobilitat i les variables
estructurals

Demografia naixements, defuncions, emigrants i immigrants

Estadístiques econòmiques

Arxius Variables principals

Impost d’activitats econòmiques tipologia de l’activitat, superfície, quota
Impost de circulació de vehicles tipus, potència, antiguitat

Estadístiques del sòl i de l’habitatge

Arxius Variables principals

Cadastre nombre de parcel.les, superfície, valors
Cens de locals categoria, ocupació, activitat principal
Cens d’edificis nombre d’edificis, plantes, antiguitat
Cens d’habitatges classes, tinença, superfície, antiguitat 

Estadístiques electorals

Arxius Variables principals

Referèndums 1978, 1979 i 1986
Eleccions generals 1977, 1979, 1982, 1986, 1989 i 1993
Eleccions locals 1979, 1983, 1987, 1991 i 1995
Eleccions autonòmiques 1980, 1984, 1988, 1992 i 1995
Eleccions europees 1987, 1989 i 1994

´´

pas dels anys passarà a ser material refe-

rencial bàsic per a posteriors produc-

cions de sèries temporals.

Què s’hi pot trobar?

Atès que presentar una descripció

exhaustiva del fons documental no és

l’objectiu d’aquest article, intentarem

fer-ne una síntesi que estigui més

adreçada als investigadors en el camp de

les ciències socials.

El fons es nodreix bàsicament de:

1. Anuari estadístic de la ciutat de

Barcelona

És una publicació quasi centenària

que es va iniciar el 1902 i que es recull

de forma ininterrompuda fins als nos-

tres dies, amb tractaments diferents

segons les èpoques, però amb el deno-

minador comú de les estadístiques mul-

titemàtiques (territori, clima, població,

habitatges, ensenyament…) sobre Bar-

celona.

2. Sèries d’explotacions estadístiques

temàtiques

Històricament la producció estadís-

tica ha consistit en la confecció de taules

a partir de l’aprofitament de les informa-

cions recollides en la pròpia gestió muni-

cipal. Destaca per la seva riquesa de con-

tinguts el Padró municipal d’habitants,

seguit d’altres com l’Impost de circulació

de vehicles, i no s’exclouen noves incor-

poracions com l’Impost d’activitats

econòmiques (IAE).

Al mateix temps, s’ha treballat per

poder recollir les dades referides a Barce-

lona que provenen d’operacions censals
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d’àmbit estatal i/o autonòmic, un procés

que ara és molt més fàcil, a través de

l’Institut d’Estadística de Catalunya, amb

el qual es va signar un conveni de

col·laboració (taula 1).

3. Anuaris d’altres ciutats

Tot i que el volum i el tractament

dels indicadors multitemàtics a partir

d’anuaris d’altres ciutats és encara molt

desigual en el marc europeu, té molt

interès poder emmarcar les dades de

Barcelona respecte a d’altres realitats

urbanes. El centre va iniciar ja fa anys

una política d’intercanvis d’anuaris i

ara disposa de sèries actualitzades com:

Oslo (a partir 1956…), Berlin (1965…),

Viena (1967…), Copenhague (1972…),

Bolonya (1980…), Roma (1986…), Ams-

terdam (1985…), etc., i també de les

ciutats espanyoles de Madrid (1951-

1980; 1987-1996) i València (a partir del

1985).

4. Anuaris de Catalunya, d’Espanya i

de les altres comunitats autònomes

Anuaris de països editats pels seus

instituts nacionals d’estadística, i també

anuaris sectorials i del conjunt de països

com els de l’ONU, l’OIT i l’Eurostat.

5. Monografies

Estudis monogràfics elaborats per

diferents administracions, institucions i

empreses amb tractaments territorials

diferents i sobre temes de caire social,

econòmic, cultural, etc., juntament amb

estudis especialitzats de caire descriptiu,

elaborats pel propi Departament d’Esta-

dística.

El catàleg

El Centre de Documentació disposa

d’un catàleg informatitzat que forma

part del catàleg col·lectiu de les àrees

municipals que coordina la Biblioteca

General, i  comparteix amb aquestes el

mateix recurs informàtic, amb la qual

cosa pot gaudir dels serveis de què ja dis-

posa la Biblioteca General (consulta de

“CD-Rom” i altres).

El centre té d’un punt de servei en

línia en el propi local per a la consulta

dels usuaris, a través del qual es poden

realitzar consultes i recerques tan del

catàleg propi del centre com del catàleg

col·lectiu de la Biblioteca General.

Quins serveis s’ofereixen?

El CDE està obert a tot tipus de

públic: de les dependències municipals,

investigadors, estudiants, empreses, etc.

Disposa d’una petita sala de lectura on es

pot consultar la documentació i a on es

donem els següents serveis:

– Atenció personalitzada, orientant

els usuaris segons la seva demanda espe-

cífica.

– Punt on line de consulta del catà-

leg ja esmentat.

– Punt de venda de les publicacions

del Departament d’Estadística.

– Servei de fotocòpies.

Horari: 

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Adreça: Portal de l’Àngel, 8-10, 1a pl.

Telèfon: 402 34 77


