
 

 

Adquisició de documents 
Les darreres novetats es troben a l’expositor del costat de l’entrada. Per suggerir noves 
compres, cal adreçar-se al taulell de préstec o al formulari de la web: 
http://www.bib.uab.cat/serveis2/adquisicio_documents/ 
 

Col•lecció digital 
La biblioteca no s’acaba dins les sales de consulta sinó que consta d’una col•lecció 
digital molt àmplia, seleccionada i gestionada pel Servei de Biblioteques UAB. 
Localitzareu els documents que en formen part a través de la web 
www.uab.cat/biblioteques, del catàleg i d’altres eines, com ara: 
Trobador+  www.uab.cat/biblioteques/trobador 
DDD (Dipòsit Digital de Documents de la UAB): ddd.uab.cat/ 
 
L’accés als recursos de pagament és restringit a través de la xarxa UAB. Com a 
membres de la UAB podeu utilitzar el servei ARE per connectar-vos des de casa: 
https://login.are.uab.cat/ 
 

Informació 
Trobareu el personal especialitzat al costat del taulell de préstec. No dubteu a adreçar-
vos-hi. També us atendrà al telèfon 93 728 77 01 i a través del servei  
Pregunt@ http://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php 
 
Per saber-ne més 
Sessions informatives perquè pugueu conèixer els recursos de la biblioteca: 
Coneix la Biblioteca de Sabadell, Trobador+ 
Consulteu el calendari a la web http://www.bib.uab.cat/formacio2/index.php 
 
També podeu consultar les següents guies temàtiques:  
-Economia, empresa i estadístiques: 
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/economia-1345711480989.html 
-Gestió aeronàutica:  
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/gestio-aeronautica-1345711571508.html 
 
Ajudeu-nos a millorar 
El personal de la biblioteca atendrà directament els vostres suggeriments i queixes, 
que també podeu enviar a través de la seu electrònica de la UAB: 
www.uab.cat/seuelectronica 
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La Biblioteca Universitària de Sabadell dóna servei a l’Escola d’Enginyeria i a la 
Facultat d’Economia i Empresa en el campus de Sabadell. Està especialitzada en 
comptabilitat, finances, empresa, tecnologia, informàtica i gestió aeronàutica.   

 

Horari 

De dilluns a divendres, de 8.30 a 20.45 h. 

Juliol i agost: consulteu la web. 
 
 

Sales de consulta 
 

 Planta Col·leccions Equipaments 
Personal per 

atendre 

Treball 
individual 

 

 
Principal (0) 

 
-Llibres 
 
-Audiovisuals 

-9 ordinadors 
-3 portàtils 
-12 consignes 
per a carregar 
mòbils/portàtils 
-1 equip 
audiovisual 
-1 lupa TV de 
lectura 
-1 impressora 
fotocopiadora 
escàner 
- endolls per a 
portàtils 
 

Catàleg 
 
Préstec 
 
Adquisicions 
 
Revistes 
 
Informació 
bibliogràfica 
 

Treball en 
grup 

 

 
Inferior (-1) 

 
-Revistes 

-2 ordinadors 
-endolls per a 
portàtils 
-1 paperògraf 
-1 projector 

 
 

Treball 
individual 

 

 
Altell (1) 

-Estadístiques 
-Memòries 
d’empresa 
-Història 
industrial 

-8 ordinadors 
-endolls per a 
portàtils 

Gestió 
 
Informació 
bibliogràfica 

 

Préstec 
 
Els alumnes poden endur-se fins a 8 documents durant 14 dies renovables si no els 
han reservat altres usuaris.  Les renovacions dels préstecs, fins a sis vegades, es 
poden fer també per internet a l’adreça http://www.uab.cat/biblioteques, El meu compte: 
reserves i renovacions  
 
Els llibres es poden reservar a través del catàleg prèvia identificació. Recordeu-vos de 
recollir-los de seguida que rebeu l’avís d’arribada i d’anul·lar la reserva si no els 
necessiteu.  
 
 
També es poden agafar en préstec llibres d’altres universitats catalanes: fins a 4 
documents durant 10 dies, renovables quatre vegades si no han estat reservats. 
 

EL RETARD EN LA DEVOLUCIÓ TÉ PENALITZACIONS IMPORTANTS. 
RENOVEU A TEMPS! 

 
Sales de treball en grup 
 
La biblioteca disposa de vuit cabines de treball en grup, cinc a la planta inferior i tres a 
l’altell, totes d'accés tancat que es poden reservar amb antelació. 
 

Reproducció de documents 
 
L’empresa Canon  té instal•lada una impressora/fotocopiadora en règim d’autoservei a 
la biblioteca. Aquest equipament permet la reproducció de documents, sempre 
respectant els límits que marca la legislació vigent i la llicència atorgada per l’entitat de 
gestió de drets d’autor CEDRO a l’empresa concessionària del servei. 
 
Des dels ordinadors públics es poden utilitzar els espais de disc personal del servidor 
de l’Escola i de la Facultat, així com el servei d’impressions de pagament. Les 
llicències dels recursos digitals cobreixen la reproducció puntual per a ús personal. 
 

Obtenció de documents 
 
A través del formulari del Servei de Préstec Interbibliotecari es poden demanar 
documents que no es troben a les biblioteques UAB i no coberts pel Préstec Consorciat 
(PUC). Aquest servei està sotmès a unes tarifes: http://www.uab.cat/web/que-
oferim/prestec-interbibliotecari-1345708785483.html 


