Unitat d’Estadístiques, classificació del fons
La Unitat d’Estadístiques forma part de la Biblioteca de Ciències Socials. Està especialitzada en
publicacions estadístiques (monografies i publicacions periòdiques) i informes anuals (empreses, bancs,
caixes d’estalvis i cambres de comerç). S’ubica a la planta 0 de la Biblioteca en un espai diferenciat.
Una vegada heu localitzat el document que us interessa en el catàleg i pertany a la Unitat d'Estadístiques
(localització: C. Socials-Estadística), cal anotar-ne el topogràfic (codi alfanumèric que permet l’ordenació
dels documents a la prestatgeria). Veureu que comença per les lletres ES per no confondre amb la resta
dels fons de la biblioteca. L’assignació dels topogràfics es basa en dues classificacions diferents:

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 336 és anterior al 34. Les principals categories són:
0 Obres generals
1 Filosofia
2 Religió. Teologia
3 Ciències socials
5 Ciències pures. Ciències exactes i naturals
6 Ciències aplicades. Medicina
7 Art. Música. Jocs. Esports
8 Literatura
9 Geografia. Biografies. Història
A grans trets, la classificació dels documents que trobareu a la Unitat d’Estadístiques és la següent:

001.8
008
025.4
308
31
312
324
325
33
331
336
34
352
353
362
364
368
37

Recerca i desenvolupament
Cultura
Classificacions i nomenclatura
Condicions socials
Estadística
Demografia
Eleccions
Emigració i immigració
Economia
Treball
Finances
Justícia-Administració
Administració local
Administració autonòmica
Salut pública
Serveis socials
Seguretat social
Ensenyament

379.4
381
382
396
502
6
620.9
622
624
63
64
656
658
69
728
791
800.7

Turisme
Comerç interior
Comerç exterior
Dones
Medi ambient
Indústries
Energia
Mineria
Obres públiques
Agricultura, pesca i ramaderia
Economia domèstica
Comunicacions i transports
Organització d’empreses
Construcció
Habitatge
Oci i espectacles públics
Coneixements lingüístics
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Les publicacions d’àmbit internacional estan agrupades sota un topogràfic encapçalat per un parèntesi
indicador de l’àmbit geogràfic seguit del codi de la matèria principal. Exemples:

TOPOGRÀFIC
ES (100)312
ES (100)331
ES (4)331
ES (44)331

INDICA
Demografia a escala internacional
Treball a escala internacional
Treball a Europa
Treball a França

Les publicacions d'àmbit espanyol s'ordenen directament per la matèria per ordre cronològic si s’escau,
seguida del geogràfic de la comunitat autònoma o població quan calgui, que també pot portar cronològic.
Exemples:

TOPOGRÀFIC
ES 312
ES 312 “1981”
ES 312(465.2)
“1991”
ES 312(467.11)
ES 331(467.1)
ES 331(468.1)

INDICA
Demografia espanyola
Demografia espanyola de l’any 1981
Demografia aragonesa de l’any 1991
Demografia de la ciutat de Barcelona
Treball a Catalunya
Treball a Andalusia

Standard Industrial Classification (SIC)
Es tracta d’una nomenclatura internacional de l’activitat industrial. Les memòries d’empreses segueixen
aquesta classificació precedida de E / i seguida de les primeres lletres del nom de l’empresa. Exemples:

TOPOGRÀFIC
E /2082
E /3711
E /4011
E /4911

INDICA
Memòria d'una empresa que fabrica cervesa
Memòria d'una empresa que fabrica automòbils
Memòria d'una empresa de transport ferroviari
Memòria d'una empresa de serveis elèctrics

Les memòries de bancs, caixes d’estalvis i cambres de comerç tenen un topogràfic encapçalat per B / o C /
o CC / respectivament, seguit d'un número d’ordre assignat a cada entitat de manera arbitrària.

Biblioteca de Ciències Socials
www.uab.cat/biblioteques
Edició Juliol 2018
Versió digital: ddd.uab.cat/record/60664

