
 

 
Legislació sobre aliments 

 
La Biblioteca de Veterinària UAB ha seleccionat  una sèrie de recursos  que podeu utilitzar per buscar 
legislació sobre temes alimentaris. Inicialment us presentem les quatre bases de dades que podeu utilitzar 
per fer cerques sobre legislació alimentària: SID-Alimentaria, VLEX, Aranzadi i FSTA, i tot seguit informació 
sobre com buscar legislació al nostre catàleg i els recursos accessibles a través de la xarxa 

LEGALIMENTARIA 

www.legalimentaria.es  
Heu de demanar la contrasenya  al  Taulell  de Préstec  o a Bib.Veterinaria@uab.cat  
Recull tota la legislació alimentària a nivell autonòmic, nacional i europeu, des del 1964. Es pot buscar per 
índexs temàtics o fer una cerca avançada per paraula clau, per títol, per data de publicació, d’aprovació i per 
tipus de document (llei, reglament, etc). 
 

 
 

Hi ha una pestanya de «Documentos originales» que són les últimes disposicions que encara no estan 
consolidades. Els resultats són documents pdf que es poden gravar o imprimir. Les actualitzacions són 
diàries.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legalimentaria.es/
mailto:Bib.Veterinaria@uab.cat
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RECURSOS ELECTRÒNICS SOBRE LEGISLACIÓ GENERAL 

 
 
- Aranzadi Bibliotecas 
Legislació europea, estatal, autonòmica. Jurisprudència 
 
- Vlex Global  
Informació judicial internacional 
 
- Tirant On Line  
Dosiers, esquemes i bibliografia jurídica 
 
- La Ley Digital  
Doctrina, jurisprudència i revistes de dret a text complet 
 

 
- Bosch Online 
Doctrina i bibliografia, dosiers temàtics i vídeos amb entrevistes 
sistematizades per juristes sobre temes normatius 
 
- Westaw International 
Legislació i jurisprudència. Doctrina internacional. Àmbit USA i 
països Commonwealth 
 
- Derecho de la Unión Europea 
Portal elaborat pel Centre de Documentació Europea de la 
UAB. Inclou legislació, procedimient, aplicació i jurisprudència. 
Recursos de bases de dades, estadístiques, portals de la UE, 
vídeos .. 

 
 

 
 
 
 

Food science and technology abstracts (FSTA) 

gateway.ovid.com/autologin.cgi(des de la xarxa UAB) 
És una base de dades bibliogràfica sobre ciència i tecnologia dels aliments. Recull articles de revista, 
ponències de congressos, llibres, etc. des de l’any 1969. Les cerques es poden fer per paraula de tot el text 
de les referències, per matèries, autors, etc.  

Si apareix aquest símbol   s’accedeix al Catàleg de la UAB www.uab.cat/biblioteques/cataleg  i 
podeu consultar si aquest document està en el fons de la UAB, i si està electrònic accedir-hi. Els resultats es 
poden gravar, imprimir o enviar-los per correu electrònic. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/signon?uid=conso0019&pwd=co3025&form=tru
http://vlex.com.are.uab.cat/account/login_ip?next_url=http://app.vlex.com
http://www.tirantonline.com/action/tol?tplt=newUsu&ini=0&login=Barcelona&password=Autonoma
http://laleydigital.laley.es/content/Inicio.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee++999577733ujudTif33/8/XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9+fB8/IormeLWqq8t89tnezu693Z29/d3d+zv/DyKXqeQXAAAAWKE
http://www.bosch-online.net/
http://www.westlaw.com/Redirect/cb.wl?OriginalURL=%2Fsignon%2Fdefault%2Ewl%3FRS%3DUKIS1%2E0%26VR%3D1%2E0%26sp%3Dintautonoma%2D000&RS=UKIS1%2E0&VR=1%2E0&sp=intautonoma%2D000&caller=mud&ssl=n&bQagreefnd=True
http://pagines.uab.cat/application_eu_law/
http://gateway.ovid.com/autologin.cgi/
http://www.uab.cat/biblioteques/cataleg
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CATÀLEG UAB  

Podeu consultar els llibres, vídeos, revistes, cds, … sobre el tema disponibles a les Biblioteques de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, a través del Catàleg. Uns exemples de cerca són els següents: 
 
- Aliments – Adulteració i inspecció –  Legislació – 
Espanya 
- Aliments – Comunitat Econòmica - Europea, Països 
de la – Normes 
- Aliments – Indústria i comerç – Comunitat Econòmica 
Europea, Països de la – Aspectes legals 
- Aliments – Indústria i comerç – Revistes 
- Aliments – Manipulació – Legislació 
- Dret alimentari 
 

I també fent cerca avançada pel “nom de l’aliment” i la paraula 
“normes”  Per ex: llet-normes. Trobareu algunes revistes 
especialitzades sobre el tema: 

• Boletín : Centro Europeo para el Derecho del 
Consumo 

• EU Food and Law Weekly 
• SOCDERCON : Sociología y derecho del consumo 

de la alimentación  
• Revistes electròniques sobre dret del consum 

I el blog d’aliments de la Bbilioteca de Veterinària blogs.uab.cat/bibvetaliments  

 

RECURSOS INTERNET  

UAB 
• Fonts d’informació en dret (Biblioteca de Ciències Socials UAB) 
 
Espanya 
• Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Legislación 
• Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
• Base de dades de legislació alimentària catalana per sectors (ACSA) 
• ELIKA. Base de datos legislación 
• Observatorio de legislación (MARM) 

  
Internacional 
• Codex alimentarius 
• EU Directorate Health and Consumers 
• EUR-lex  
• European Food Safety Authority (EFSA) 

 
 

Organitzacions 
• FDA: US Food & Drug Administration 
• Food and Drug Law Institute 
• Food and Nutrition Information Center, Legislation and Public Policy 
• Food Law Reading 
• Food Standards Agency 
 

 
 
 

Edició setembre 2015 
Versió digital ddd.uab.cat/record/51445  

    

http://cataleg.uab.cat/search*cat/X?SEARCH=d:%28llet%29+and+d:%28normes%29&SORT=D
http://sites.google.com/site/ceeudeco/boletinbibliografico
http://www.agra-net.com/portal2/puboptions.jsp?Option=archive&pubid=ag008
http://socdercon.blogspot.com/
http://cataleg.uab.cat/search*cat/X?SEARCH=d:%28consum%29+and+d:%28revistes%29&SORT=D&m=v
http://blogs.uab.cat/bibvetaliments
http://ddd.uab.cat/record/81359
http://www.aemps.gob.es/legislacion/portada/home.htm
http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/legislacion/legislacion.shtml
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir2820/doc17025.html
http://www.elika.net/buscador_legislacion/es/default.asp
http://www.marm.es/es/
http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
http://www.efsa.europa.eu/
http://www.fda.gov/Food/default.htm
http://www.fdli.org/
http://fnic.nal.usda.gov/
http://www.reading.ac.uk/food/
http://www.food.gov.uk/
http://ddd.uab.cat/record/51445
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