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 La Biblioteca de l’Idescat és la dipositària de l’estadística ofi cial 
de Catalunya. Especialitzada en informació estadística de Catalunya, 
disposa, a més, d’un ampli fons històric d’estadística d’Espanya, 
que es complementa amb una selecció d’estadístiques de la Unió 
Europea i dels principals organismes internacionals.
El fons de la Biblioteca està format per més de 160.000 volums, 
que corresponen a més de 17.000 monografi es i publicacions pe-
riòdiques.

• Catàleg de la Biblioteca
El catàleg és accessible des del web de l’Idescat.
https://biblio.idescat.cat/ 

• Consultes i sol·licituds d’informació estadística:
L’Idescat ofereix un servei d’informació als usuaris per atendre 
consultes sobre la informació estadística ofi cial:
* Consulta presencial

L’accés a la Biblioteca de l’Idescat és públic i gratuït. Els usuaris 
disposen d’un assessorament personalitzat que els guia en la 
cerca d’informació estadística.

* Atenció telefònica
Aquest servei atén de manera personalitzada, dins de l’horari 
d’atenció al públic, les comandes d’informació estadística dels 
ciutadans al telèfon directe: 93 557 31 00 

* Internet
L’Idescat ofereix un servei de consultes d’informació estadística 
ofi cial sobre dades no localitzades o no publicades al web i sol-
licituds d’explotació de dades a mida.
La Biblioteca atén aquelles sol·licituds que requereixen cerques 
bibliogràfi ques a mida sobre informació del fons històric, així 
com suport en la localització de dades al web de l’Idescat o a 
d’altres organismes estadístics.
https://www.idescat.cat/serveis/consultes/ 

• Servei de préstec
La Biblioteca només realitza préstec entre biblioteques i/o entre 
departaments de la Generalitat.

• Servei de reprografi a
La Biblioteca compta amb fotocopiadora, impressora i escàner 
en règim d’autoservei, i en les condicions que permet la legislació 
vigent.
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• Horari d’atenció al públic
De dilluns a divendres no festius de 9 a 14 h.
La Biblioteca està tancada el 24 i 31 de desembre. El mes d’agost 
només es presta atenció telefònica.


