
 

Cercar legislació 

 
Si voleu localitzar en el Catàleg de les Biblioteques UAB: www.uab.cat/biblioteques/cataleg obres que 
recullen legislació o tracten del dret i les seves diferents branques, heu de saber com cercar-les. Es poden 
fer les cerques per matèria, per paraula clau i també pel títol de la llei (i/o disposició amb rang de llei). 
 
Hem de diferenciar quan estem parlant de reculls de legislació o si estem buscant un llibre que conté 
legislació però que també té text, comentaris i autors de nom personal. 
 
En el cas dels reculls de legislació estem parlant d’obres que recopilen lleis o disposicions amb rang de llei 
sense cap comentari. S’entren sempre sota una jurisdicció política, p.e. Espanya, Catalunya, Unió 
Europea... Exemples: 
 

Código civil / edición preparada por José Carlos Erdozain López ; bajo la dirección de Rodrigo 
Bercovitz Rodríguez (autor: Espanya) 
 
Llibre quart del Codi civil de Catalunya  relatiu a les successions (autor: Catalunya) 
 
Código de medio ambiente / edición preparada por Diego J. Vera Jurado ... [et al.] (autor: Espanya) 

 
En els tres casos són repertoris de lleis d’un tema concret i d’una jurisdicció política. Poden tenir un editor o 
un coordinador però l’autor sempre serà la jurisdicció política. No contenen comentaris, simplement són 
reculls de lleis. També afegim sempre el terme Legislació darrera la matèria (Dret civil – Legislació, 
Delinqüència – Legislació, Medi ambient – Legislació, etc.) i l’any d’edició de la Llei (en el topogràfic, però, 
serà l’any d’edició del llibre). 
 
Quan no són reculls de lleis sinó obres que parlen de qualsevol tema del dret, que poden contenir lleis però 
que tenen autors o editors o recopiladors o col·laboradors: en aquest cas l’autoria mai serà una jurisdicció 
política sinó un autor de nom personal. 
 
Si un llibre comenta una o més lleis i aquesta surt a la portada del document, li afegim a la matèria la 
subdivisió --Aspectes legals 
 
 

 
 
 

http://www.uab.cat/biblioteques/cataleg
http://cataleg.uab.cat/record=b1905093~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1773050~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1905158~S1*cat
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Com trobar legislació? 

 
Hi ha diverses maneres de buscar obres de legislació tant si són reculls de lleis,  com si són manuals sobre 
un tema de dret o bibliografia especialitzada. 
 

Per paraula clau:  
 
Si hom no coneix el títol del llibre o l’autor de nom personal la forma més ràpida és buscant per paraula clau. 
 
Per exemple, si estem buscant legislació sobre treball podem començar buscant: 
 

Treball legislació espanya  o 
Legislación laboral   o 
Leyes trabajo 

 
Coses a tenir en compte en la cerca per paraula clau: la cerca és lletra a lletra. És a dir, no estem seguin un 
criteri categoritzat de matèries, la cerca és totalment lliure. Per tant si escrius treball o laboral o trabajo o job 
no trobaràs llibres on les paraules estiguin en plural.  
 
També heu de vigilar amb els idiomes. Si cerqueu paraules clau en anglès, la majoria dels documents que 
trobareu seran en anglès encara que les matèries estaran en català que és la llengua del catàleg. I passarà 
sempre el mateix amb qualsevol idioma. 
 
Per tant, recordeu si el que busqueu és un recull de legislació, la manera més ràpida és buscant el 
subencapçalament Legislació com a paraula clau, p.e.: 

 
Dret humà legislació unió (trobareu legislació sobre drets humans a la Unió Europea) 
Medi ambient legislació    (trobareu legislació sobre medi ambient) 
Esports legislació    (trobareu legislació sobre esport) 

 
 

 
 
 

Per matèria:  
 
Si un cop heu cercat per paraula clau i ja coneixeu la matèria que us interessi podeu fer la cerca 
directament. En el cas de la cerca de matèria de reculls de legislació la cerca hauria de seguir aquesta 
estructura: 
 

Matèria – Legislació – Geogràfic 
Advocats – Legislació – Espanya 

http://cataleg.uab.cat/search*cat/X?SEARCH=%28treball%20legislaci%C3%B3%20espanya%29&SORT=D
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat/?searchtype=X&searcharg=legislaci%C3%B3n+laboral&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xleyes+trabajo
http://cataleg.uab.cat/search*cat/X?SEARCH=%28leyes%20trabajo%29&SORT=D
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat/?searchtype=X&searcharg=drets+humans+legislacio+unio+&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xdret+legislaci%7bu00F3%7d+unio+europea%26SORT%3DDZ
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat/?searchtype=X&searcharg=medi+ambient+legislacio&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xcodigo+medio+ambiente%26SORT%3DDZ
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat/?searchtype=X&searcharg=esports+legislacio&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xlegislacion+mar%26SORT%3DDZ
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Si busquem un manual o un llibre sobre un tema, i porta una Llei a la portada a la matèria trobareu: 

 
Matèria – Geogràfic – Aspectes legals 
Animals – Espanya – Aspectes legals 

 

 
 
 
En el cas que busqueu un document inclogui o no una llei, o moltes, o una part o cap:  
 

Matèria -- Geogràfic 
Dret civil – Catalunya 

 
Documents sobre arrendaments urbans amb comentaris (no és només un recull, poden contenir dins el text 
sencer d’una llei o de vàries o d’una part o potser només en fa referències: 
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Podeu trobar també matèries relacionades com per exemple:  
 

 Dret i biologia 
 Dret i ètica 
 Dret i literatura 
 Informàtica i dret 
 Literatura i dret 
 Medicina i dret 
 Tecnologia i dret 

 
 

Pel títol de la Llei: 
 
Si coneixeu el títol oficial de la Llei la podeu buscar directament: 
 
Ley 1/2013, de 14 de mayo, de antidesahucios. (recordeu que també la trobaríau per paraula clau: ley 
antidesahucios o per matèria, Hipoteques – Legislació – Espanya) 
 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las administraciones públicas (per paraula clau: ley contratos 
públicas o per matèria: Contractes públics – Legislació – Espanya)  
 
 
 
 
 
 
 

Edició setembre 2016 
Versió digital: ddd.uab.cat/record/30009   

 

 

http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat/?searchtype=d&searcharg=dret+i+biologia&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xderecho+olvido%26SORT%3DD
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat/?searchtype=d&searcharg=dret+i+etica&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=ddret+i+etica
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat/?searchtype=d&searcharg=dret+i+literatura&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=ddret+i+etica
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat/?searchtype=d&searcharg=inform%C3%A0tica+i+dret&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=ddret+i+literatura
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat/d?Dret+i+literatura
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat/?searchtype=d&searcharg=medicina+i+dret&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=dDret+i+literatura
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat/?searchtype=d&searcharg=tecnologia+i+dret&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=tLey+1%2F2013%2C+de+14+de+mayo%2C+de+antidesahucios
http://ddd.uab.cat/record/30009

