
 

 

Altres webs 

CIDO. Cercador d'Informació de Diaris Oficials. Portal elaborat per la Diputació de 

Barcelona, permet accedir a la informació publicada en diaris oficials que afecten 
l'àmbit territorial de Catalunya. Recomanable per cercar normativa local i disposicions 
no normatives com convocatòries d'oposicions o ofertes de licitacions. 
www.diba.cat/cido  
 
TodaLaLey. Cercador de legislació en els diaris oficials de l'Estat espanyol. 

www.todalaley.com  
 
Iboof. Cercador que permet consultar el contingut publicat al BOE, Boletín Oficial del 

Registro Mercantil, diaris oficials de les comunitats autònomes i de les províncies. 
Disposa d'un servei d'alerta gratuït que permet als usuaris estar al dia de la informació 
del seu interès i publicada en els diferents diaris. www.iboof.com 
 
 
 

Per accedir als enllaços i a la versió actualitzada d'aquesta guia consulteu la 
següent adreça d'Internet: www.bib.uab.cat/socials/diarisoficials.htm 

 
 

Biblioteca de Ciències Socials 
www.uab.cat/biblioteques/socials  
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Diaris oficials 

 
 
 

Estat espanyol       

A través de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, podem consultar:  

http://www.boe.es/ 
 
 Boletín Oficial del Estado.  Cerca per calendari des de 1960 fins l'últim BOE 

publicat  http://www.boe.es/diario_boe/  
 Todo el BOE. Seccions I, II, i III del BOE des de 1960 i anuncis de la secció V des 

de 1995. http://www.boe.es/legislacion/boe.php  
 Legislación. Base de dades amb legislació estatal, autonòmica i europea des del 

1960 http://www.boe.es/legislacion/legislacion.php  
 Gazeta. Base històrica del BOE des de 1661 fins 1959 

http://www.boe.es/legislacion/gazeta.php   
 Personal. Secció II del BOE des de 1960 

http://www.boe.es/legislacion/personal.php  
 Otras disposiciones. Secció III del BOE des de 1960 

http://www.boe.es/legislacion/otras_disposiciones.php  
 

 Fons a la biblioteca: des de 1711 
 

Catalunya       

El web oficial del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC) ofereix la consulta íntegra des del núm. 1 (1977) a www.gencat.net/dogc  

 
 La cerca per calendari o número permet consultar el DOGC del dia o de números 

des del 1977 
 A la base de dades del DOGC es poden recuperar documents publicats des del 

seu núm. 1 (5 desembre 1977) i fer cerques més específiques: per paraules del 
títol o del text, número de DOGC, dates de publicació i dels documents, organisme 
emissor, rang, descriptors temàtics, descriptors geogràfics, etc.  

 Fons a la biblioteca: des de 1977 
 
 

Comunitats autònomes i províncies 

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Boletines autonómicos 

http://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php 
 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado  Boletines provinciales 

http://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_provinciales.php 
 

 

 

Unió Europea i resta del món                                                   

Diario Oficial de la Unión Europea, Sèries L i C. Text complet des de l'any 1998 fins 

l'any en curs. eur-lex.europa.eu/es/index.htm 
 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Unión Europea. Recull de diaris oficials 

dels estats membres de la Unión Europea i els seus tractats 
http://www.boe.es/legislacion/enlaces/union_europea.php 
 
Law Library of Congress. Guide to law online. Guia elaborada per la Library of 

Congress. A la secció “Nations” hi ha un llistat de països i entre els diferents recursos 
que es donen de cada país hi ha l’enllaç al diari oficial. 
http://www.loc.gov/law/help/guide/nations.php 

 
Trobador+, portal d'accés a tots els recursos electrònics de la UAB  

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

Dins l'apartat Buscar recurs-e podeu trobar les guies jurídiques que prepara 

la biblioteca: documentació parlamentària, legislació de l'estat, de les 
comunitats autònomes i de la Unió Europea. 

 

Bases de dades 

 Aranzadi Bibliotecas. Recull a text complet totes les disposicions de caràcter 

general publicades al BOE i al DOUE L i C. També inclou les disposicions 
publicades als butlletins autonòmics 

 
 VLex global. Conté legislació europea, estatal i autonòmica a text complet. Recull 

disposicions publicades al BOE, DOUE sèrie L i diaris autonòmics 
 
 La Ley digital. Legislació a text complet amb disposicions publicades al BOE, 

DOUE sèries L i C i diaris autonòmics 
 
 Tirant on line. Inclou disposicions publicades al BOE, DOUE, diaris autonòmics i 

provincials a text complet 
 
 Bosch online. Legislació estatal, autonòmica, foral i europea 

 
 

Localitzeu aquestes bases de dades cercant-les en el catàleg de les 
biblioteques de la UAB: www.uab.cat/biblioteques/cataleg  
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