
 
 

Unitat d’Estadístiques 

 

 
 

 
La Unitat d’Estadístiques és una secció de la Biblioteca de Ciències Socials especialitzada en fonts 
estadístiques de diverses matèries: economia, finances, demografia, sanitat, cultura, medi ambient, turisme, 
agricultura, etc. 
 
El fons està ubicat en un espai diferenciat a la planta 0 de la Biblioteca de Ciències Socials, junt a la Sala de 
Revistes.  
 
Per a consultes específiques sobre fonts estadístiques i bases de dades, us podeu adreçar a la 
documentalista responsable del Fons, que està en un despatx ubicat a l’Àrea de Treball Intern de la 
Biblioteca (planta 0). 
 
 

Horaris 

 
Sala de consulta: de dilluns a divendres de 8.30 a 21 h. Durant els períodes de Nadal, Setmana Santa i  
estiu (juliol i agost) l’horari es modifica. Per a consulta més específica sobre horaris vegeu: 
http://www.uab.es/servlet/Satellite/biblioteques/horaris-i-planols-1096477707244.html 
 
 

Accés i consulta 

 
El fons documental és majoritàriament de lliure accés i consulta. Una part considerable del fons està a 
dipòsit i s’ha de reservar des del catàleg i recollir-lo al taulell de préstec de la planta 0. 
 
Pel que fa a la consulta de bases de dades, alguns títols són accessibles des d'Internet en accés restringit 
per a usuaris de la UAB, i d’altres es poden consultar en lliure accés des d’un ordinador de bases de dades 
locals situat a la mateixa sala de consulta. Per a la consulta de la resta de bases de dades cal adreçar-se a 
la documentalista responsable del fons.  
 
Quant a la consulta del material en microforma, cal adreçar-se a la Consergeria de la biblioteca (planta 0). 
Tot el fons és exclòs de préstec. 
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Unitat d’Estadístiques 

 
 

 

Usuaris 

 
Tota la comunitat universitària i també usuaris externs. 
 
 

Serveis 

 
 Assessorament i orientació als usuaris en la recerca de dades estadístiques. 
 Formació dels usuaris en les tècniques d’ús de les fonts estadístiques. 
 Accés a bases de dades. 
 Obtenció de dades estadístiques i microdades procedents de fonts externes. 

 
 

Fons  

 
El fons de la secció està format per 6.500 títols de publicacions amb dades estadístiques: publicacions 
periòdiques, monografies, anuaris, directoris, etc. Entre aquestes publicacions cal destacar especialment: 
 

 Uns 1.100 títols de memòries d’empreses, bancs, caixes i cambres de comerç en suport paper o cd-
rom. També cal destacar les col·leccions d’informes anuals i de sostenibilitat d’una sèrie d’empreses 
i entitats financeres nacionals i multinacionals introduïdes al DDD (Dipòsit Digital de Documents de 
la UAB). 

 Uns 200 títols de bases de dades. 
 100 títols de publicacions estadístiques en suport microfilm o microfitxa. 

 
El fons està ordenat seguint la Classificació Decimal Universal (CDU). Els topogràfics estan precedits de les 
lletres ES, excepte en el cas de les memòries o informes anuals d’empreses, bancs, caixes i cambres de 
comerç. Les memòries d’empreses estan ordenades segons l’activitat econòmica seguint la Standard 
Industrial Classification (SIC) precedida de E /. Les memòries de bancs, caixes i cambres de comerç estan 
ordenades segons una numeració correlativa, precedida respectivament de B /, C / i CC /. 
 
 

Adreça 

 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Biblioteca de Ciències Socials. Unitat d’Estadístiques 
Edifici B 
08193 Bellaterra (Barcelona) 
Telèfon: 93 581 20 61 
Fax: 93 581 20 09 
Responsable de la Unitat: Gemma Estrugas 
Correu electrònic: bib.socials@uab.cat 
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