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El fons de la Biblioteca de Ciències Socials està especialitzat en els àmbits temàtics de Dret, Economia, 
Polítiques i Sociologia. Consulteu el catàleg (www.uab.cat/biblioteques/cataleg) per conèixer el fons, la seva 
localització i disponibilitat. 
 

Llibres 

La major part del fons de monografies en paper és de lliure accés i es troba a les plantes 0 i -2 . S’ordena 
segons la Classificació Decimal Universal (CDU) i la classificació de l'American Economic Association per a 
les monografies d'àmbit econòmic. A la planta 0  trobareu els llibres més especialitzats, les obres de 
referència i els audiovisuals; i a la planta -2 els manuals, obres de referència, formularis i bibliografia 
recomanada.  
 
També podeu accedir a la col·lecció de llibres digitals a través d’Internet. 
 

Revistes 

La major part de les revistes en paper són de lliure accés i  estan situades a la planta 0 (C. Socials-Revistes 
sala), s’organitzen alfabèticament pel títol i estan excloses de préstec. Consulteu el mapa de distribució 
alfabètica de les revistes en paper que hi ha a la mateixa sala o en els prestatges. 
 
També podeu accedir a la col·lecció de revistes digitals  a través d’Internet. 
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Fons d’estadístiques 

És una secció especialitzada en fonts estadístiques de diverses matèries: economia, finances, demografia, 
sanitat, cultura, medi ambient, turisme, agricultura, etc. El fons, la majoria de lliure accés,  està ubicat en un 
espai diferenciat a la planta 0 de la Biblioteca, junt a la Sala de Revistes, i és exclòs de préstec. Està format 
per: 
 

 Publicacions periòdiques i monografies amb dades estadístiques: estan ordenades a la 
prestatgeria segons la Classificació Decimal Universal (CDU). 

 
 Memòries o informes anuals d'empreses, bancs i caixes: segueixen una classificació diferent. 

Les d'empreses estan ordenades a la prestatgeria segons una classificació pròpia que segueix la 
SIC (Standard Industrial Classification) o activitat econòmica, i les altres segueixen una numeració 
correlativa. Part d'aquest fons es troba digitalitzat al DDD.  

 
 Bases de dades: algunes amb accés local i la majoria a través d'Internet.  

 

Material audiovisual 

El fons audiovisual és de lliure accés i es troba a la planta 0. Aquest material es pot treure en préstec o bé 
visualitzar directament a la Biblioteca: per a això només cal que us dirigiu a Suport Logístic i Punt 
d’Informació (Consergeria). 
 

Bases de dades i recursos electrònics d’accés local 

Podeu consultar-los a l’ordinador d’accés a bases de dades locals, situat a planta 0 (a la Sala de Revistes, 
al costat de les cabines adaptades per a persones amb discapacitat) o bé demanar-los al taulell d’informació 
(localització: C. Socials-I. Electrònica o C. Socials- Despatx estad.). 
 

Fons que no són de lliure accés 

 Documents situats en el dipòsit (C. Socials-Dipòsit), tant revistes com monografies: s’han de 
demanar a través del catàleg UAB (www.uab.cat/biblioteques/cataleg) i s’han de recollir al Taulell 
d’Informació i Préstec de la planta 0.  

 
 Biblioteca Econòmica Carandell (C. Socials-Carandell): són documents exclosos de préstec i 

consultables sota demanda. Trobareu més informació a la pàgina de la Biblioteca Econòmica 
Carandell. 

 
 Fons de reserva:  

 Fons bibliogràfic de matèries diverses, situat a la Sala de Personal Investigador, que comprèn 
bàsicament obres d' entre els anys 1801 i 1939; i el Fons Piquer i Jover, especialitzat en 
protecció de menors i delinqüència juvenil de l'època franquista. 

 Fons bibliogràfic d'interès especial, que majoritàriament inclou documents sobre dret anteriors a 
1801 (antiquària), ubicat a la Sala Carandell. 
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