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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.  
 
La major part del fons de monografies en paper és de lliure accés (amb excepció d’aquells que estan al Dipòsit, a la 
Biblioteca Econòmica Carandell, a la Sala Personal Investigador i determinats recursos electrònics) 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;  a la planta -2 els 
manuals, obres de referència, formularis i la bibliografia recomanada de cada assignatura. 
La classificació del fons es la mateixa pels llibres de les dos plantes, així que podreu trobar la mateixa classificació a 
una o a l’altra. 
 
Una vegada heu localitzat el document al Cercador del Servei de Biblioteques (www.uab.cat/biblioteques/) cal  que 
anoteu el topogràfic. 
El topogràfic és el codi alfanumèric que permet l’ordenació dels documents a la prestatgeria i alhora identifica el 
contingut temàtic del llibre. A la Biblioteca de Ciències Socials, l’assignació dels topogràfics es basa en aquestes dues 
classificacions diferents ( CDU i AEA)  depenent de la temàtica dels llibres, i en una llista topogràfica especial pels 
llibres de Turisme. 
 
Com es classifiquen els llibres a les prestatgeries: 
 

1.- Temàtica general ( excepte economia):  Classificació Decimal Universal (CDU) 

Es tracta d’una classificació que agrupa el coneixement en 10 àrees segons el sistema de numeració decimal, és a dir, 
els números es consideren precedits d’un 0,. Així, a l’hora de trobar un document a les prestatgeries hem de tenir en 
compte que el 341 és anterior al 35. S’utilitza aquesta classificació per a tots els llibres exceptuant els d’economia. Les 
principals categories són: 
 
 

0 Obres generals 5 Ciències pures. Ciències exactes i naturals 

1 Filosofia 6 Ciències aplicades. Medicina 

2 Religió. Teologia 7 Art. Música. Jocs. Esports 

3 Ciències socials 8 Literatura 

 (El 4 és buit) 9 Geografia. Biografies. Història 

 
 
A grans trets, la classificació dels llibres de ciències socials (com a temàtica) és la següent,  
i així els trobareu ordenats a la prestatgeria: 
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3 Ciències Socials 34 Dret. Jurisprudència 
301   Sociologia 34(09)   Història del dret 
305     Estudis de gènere 34(37)   Dret romà 
308 Sociografia 340.12     Filosofia del dret 
32     Política 341        Dret internacional 
323   Política interior 342      Dret constitucional 
324 Eleccions 343         Dret penal 
325 Emigració i immigració 347     Dret civil 
327    Relacions internacionals 347.7    Dret mercantil 
329    Partits polítics 347.9         Dret processal 
331   Dret laboral 348   Dret eclesiàstic 
332   Dret bancari 349.6         Dret ambiental 
333 Dret agrari 35    Administració pública 
335 Sistemes socialistes 37      Educació. Ensenyament 
336 Hisenda pública. Dret fiscal 39 Antropologia social 

 
 
  
Aquests números principals poden anar seguits d’uns signes que representen concrecions de la matèria o relacions amb 
altres conceptes. Adreceu-vos al personal bibliotecari per qualsevol dubte 

Trobareu un apartat de Codis legislatius a la planta 0 de la Biblioteca i s’identifiquen per una “L” davant del 
topogràfic. 

 

2.- Àmbit econòmic: Classificació de l'American Economic Association 

S’utilitza per a les monografies d’àmbit econòmic i s’estructura en 22 grans grups: 
 

1 Objecte i mètode de l’economia 12 Fluctuacions econòmiques i cicles econòmics 

2 Teoria econòmica i teoria monetària 13 Economia de guerra i de defensa 

3 Sistemes econòmics 14 
Organització d’empreses, direcció empresarial, 
comptabilitat i màrqueting 

4 Història del pensament econòmic 15 Indústria, política industrial i serveis públics 

5 Història econòmica 16 Agricultura 

6 Condicions econòmiques generals i contemporànies 17 Recursos naturals i medi ambient 

7 
Instruments d’anàlisi matemàtica, estadística, càlcul, 
informàtica i tractament de la informació 

18 Població 

8 Comptabilitat nacional i dades estadístiques 19 Economia del treball i sindicats 

9 
Moneda, banca, institucions financeres,  futurs financers, 
borsa de valors i assegurances. 

20 Economia del consum 

10 Finances públiques, IVA, IAE 21 
Economia de la salut, economia de l’educació i 
economia del benestar 

11 
Economia internacional, comerç internacional, integració 
econòmica 

22 
Economia regional, estudis urbans i rurals i 
habitatge 
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El codi numèric apareix al Cercador del Servei de Biblioteques (www.uab.cat/biblioteques/) precedit d’una E i també els 
identificareu per dues franges vermelles a l’etiqueta que duen al llom del llibre. 
 
Cadascuna d’aquestes 22 categories temàtiques se subdivideixen posteriorment en d’altres subcategories que es 
regeixen pel principi dels nombres decimals.  
 
En el cas que diversos documents tinguin el mateix número, els trobareu ordenats a les prestatgeries seguint l’ordre 
alfabètic de les tres lletres que hi ha al final de cada topogràfic. 
 
 

3.- Llista topogràfics de Turisme 

S’utilitza per a les monografies d’àmbit turístic i s’estructura en 8 grups: 
 
 

TA Alimentació TN 
Nutrició, dietètica, anàlisi i 
composició dels aliments 

TC      
Cuina, llibres de cuina, art culinària, tècniques de cuina, seguretat i 
manipulació alimentària 

TP Pastisseria, dolços, rebosteria 

TD 
Llibres de destinacions turístiques (normalment  llibres de gran format amb 
moltes fotografies i/o làmines que tracten diferents aspectes d’un lloc 
concret) 

TR Receptes de cuina 

TG Guies de viatge TV 
Enologia, vi, vi i vinificació, 
vinicultura, viticultura, cava 

   
 
 
Aquestes monografies estan dipositades a la Sala de Revistes  de la planta 0  en una secció pròpia 
 
                                        
Quant a les publicacions periòdiques, les trobareu a la Sala de Revistes (planta 0) ordenades alfabèticament pel títol. 
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