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L’estadística dels municipis de 
Catalunya la trobareu a

www.idescat.cat/emex/

947 municipis

190 indicadors
Població
Moviment de la població
Habitatges i llars
Macromagnituds
Sectors econòmics

Treball
Cultura i esports
Territori
Eleccions

4 llengües
Català
Occità

Castellà 
Anglès

El Municipi en Xifres és una continuació de les Fitxes 
Municipals que inclou nous temes amb 190 indicadors  
i incorpora millores en el disseny i en l’arquitectura 
informàtica.

Entre les millores tecnològiques destaca la possibilitat  
de crear ginys  (widgets). Per potenciar els indicadors,  
us oferim la possibilitat de crear El Municipi en Xifres  
a la carta  mitjançant un API.

Podeu consultar la informació en quatre llengües:   
català, occità, castellà i anglès, i descarregar les dades  
en format Excel.

L’actualització es fa continuadament i permet garantir 
la màxima puntualitat i accessibilitat  de les dades 
estadístiques de Catalunya.

L’estadística dels municipis de 
Catalunya la trobareu a

www.idescat.cat/emex/
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www.idescat.cat/emex/
El Municipi en Xifres és un nou servei de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya que dóna accés a les  
darreres dades publicades dels municipis de Catalunya.

Només us caldrà un ordinador amb connexió a Internet per 
tenir al vostre abast tota la informació estadística disponible 
de qualsevol municipi. També podeu comparar les dades 
amb la comarca corresponent i amb el total de Catalunya.

A més, podeu descarregar  
els resultats de la vostra cerca 

en format Excel. 

EL gINy

El giny us permet incorporar  
a una pàgina web la taula  
d’un municipi amb els 
indicadors que escolliu, 
els quals s’actualitzaran 
automàticament. 

L’API 

Aquesta aplicació permet que 
programes de tercers puguin 
obtenir informació de l’Idescat  
i integrar-la en altres serveis  
amb l’avantatge d’una 
actualització permanent.  
La programació d’aquest 
API requereix l’ajut d’un/a 
desenvolupador/a web.

http://www.idescat.cat/api/emex/

CoNsuLTEs AL wEb

Trieu un municipi, desplegueu 
els àmbits temàtics i seleccioneu 
els indicadors que us interessin. 
Disposareu de les darreres 
dades publicades. 
Si voleu consultar la sèrie 
històrica de la informació  
i la font de les dades cliqueu 
aquest botó     .




