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El fons de la Biblioteca de Ciències Socials està especialitzat en els àmbits temàtics de Dret, Economia, 
Polítiques, Sociologia, Turisme i Prevenció i Seguretat. Consulteu el Cercador (www.uab.cat/biblioteques) per 
conèixer el fons, la seva localització, disponibilitat i si ho tenim en format paper o electrònic. 
 

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. 
 
Des del Cercador també podeu consultar i llegir els llibres electrònics subscrits pel Servei de Biblioteques 
UAB. 
 

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. 
 
Des del Cercador també podeu consultar i llegir les revistes electròniques subscrites pel Servei de 
Biblioteques UAB. 
  

http://www.uab.cat/biblioteques
http://www.uab.cat/biblioteques
http://www.uab.cat/biblioteques


 
 
Biblioteca de Ciències Socials, organització del fons 

 
 

 

                @bibliotequesUAB 
@bcsUAB       

   biblioteques_uab        

           bibliotequesUAB 
 

                               

 
www.uab.cat/biblioteques/pregunta 

 
 

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 en paper, 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 i recursos electrònics 

A través del Cercador podeu accedir a tota la col·lecció de recursos electrònics de la UAB. Si l’accés es fa 
des de fora de la UAB, caldrà identificar-se amb el vostre compte UAB en molts dels recursos per accedir al 
text complet. 
 

Fons que no és de lliure accés 

 
Hi ha una part del fons que no és de lliure accés i que podeu sol·licitar a través del Cercador. Els documents 
sol·licitats s’han de recollir al taulell de préstec: 
 

• Documents amb localització C.Socials-Dipòsit llibres: la majoria dels llibres es poden reservar i 
prestar. La resta de documents són exclosos de préstec. 

 
▪ 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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