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Definició 
Base de dades d’actualitat, informació empresarial i econòmica, legislació i jurisprudència elaborada per 
l’empresa LexisNexis, una divisió del grup editorial Reed Elsevier. Permet cercar en un gran nombre de 
fonts d’informació de tot el món, incloent els diaris i les revistes de més difusió. 

 

 

Abast 
Cronològic: variable per a cada publicació. Moltes estan disponibles a partir dels anys 90, però algunes 
també des d’anys anteriors, com The New York Times (des de 1980) o The Washington Post (des de 1977). 
L’actualització de les dades és contínua. 

Geogràfic: abast internacional, però amb èmfasi en recursos dels Estats Units d’Amèrica. 

Lingüístic: la major part de les publicacions incloses són en anglès. Inclou, però, publicacions en d’altres 
llengües, entre elles el castellà.  

Text complet: la major part de publicacions incloses a Lexis-Nexis són disponibles a text complet, encara 
que en alguns casos només s’ofereixen resums o buidats selectius. 
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Podeu consultar les publicacions disponibles i el fons de cada publicació a la pestanya  
o a l’adreça w3.nexis.com/sources o des de fora del campus a: https://xpv.uab.cat 

Des d’on es consulta 
Des de qualsevol ordinador amb accés a Internet connectat a la Xarxa UAB a l’adreça: 

Cerques 

www.lexisnexis.com/us/lnacademic 

 

Disposeu de diferents opcions de cerca: 

- Cerca general. En una única pantalla permet cercar diferents tipus 
d’informació (notícies, informació legal i econòmica). Disposeu de l’opció 
simple (Easy Search) i avançada (Power Search). 

- Cerca específica de notícies, informació legal, econòmica o temàtica. És 
la millor opció si cerqueu un únic tipus d’informació. 

 

Cerca general simple 
És la cerca per defecte on podeu optar per cercar en diferents categories (notícies, informació legal, països, 
persones...) o fer una cerca general a l’apartat Combined search. La icona  us porta al menú d’ajuda 
específic per a cada categoria i la icona   us informa de les fonts incloses. 

Cerca general avançada 
És la cerca adient si voleu fer estratègies refinades de cerca o cercar a publicacions concretes. 

Search Type: podeu escollir entre dues opcions: 

Terms and connectors. Useu aquesta opció si voleu emprar operadors booleans i/o de proximitat.  
Natural language. Useu aquesta cerca si voleu entrar termes (entre els quals el sistema farà un AND per 
defecte) o frases (per exemple “climate change”). Funciona de forma similar als cercadors (per ex. Google). 

Specify date: introduïu aquí el període, data concreta o interval de temps desitjat. 

Add Index Terms: aquesta opció permet afegir termes d’un thesaurus a la cerca. 

https://xpv.uab.cat/�
http://www.lexisnexis.com/us/lnacademic�
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Select Sources: aquest desplegable permet escollir una categoria de fonts on fer la cerca; la icona  us 
informa de les fonts incloses en cada categoria. A banda de les categories predeterminades podeu cercar o 
navegar entre les diferents fonts.  

Add Section Search: aquesta opció es desplega un cop seleccionades les fonts i permet limitar la cerca per 
diferents paràmetres com length (llargària), subject (matèria), language, geographic, etc. Per exemple, 
podeu demanar que es recuperin documents centrats en un país en concret.  

Cerca de notícies 
S’accedeix des de la pestanya  a la columna de l’esquerra, on veureu diferents 
opcions: cercar a totes les notícies en general o restringir per tipus de font o llengua; restringiu per llengua si 
cerqueu notícies en llengües que no siguin l’anglès. Encara que la pantalla de cerca és diferent en cada 
opció, en general us trobareu amb els següents apartats:  

Search for: introduïu els termes a cercar usant operadors booleans si s’escau. Si introduïu 2 termes a la 
mateixa casella Lexis-Nexis no fa un AND per defecte sinó que els tracta com una frase. Per exemple,  si 
cerqueu press freedom no recuperarà articles amb l’expressió freedom of the press; per recuperar-los heu 
d’utilitzar l’operador AND o operadors de proximitat. Si teniu dubtes premeu sobre la icona . 

Specify date, Select Sources: vegeu l’apartat anterior (Cerca general avançada). 

Article Type: permet escollir diferents tipologies d’articles: articles d’opinió, entrevistes, etc.  

Article location: permet cercar articles sobre un país o regió geogràfica determinada. 

 

 

 

 
Cerca d’informació jurídica 
Lexis-Nexis disposa de dues pestanyes especialitzades en informació jurídica, que inclouen diferents bases 
de dades (cadascuna d'elles amb opcions de cerca específiques). Són: 



 

Lexis-Nexis 

 
 

 
Federal & state cases: conté jurisprudència nord-americana del U.S. Supreme Court, U.S. Courts of 
Appeals, tribunals dels estats i d’altres tribunals.  

Shepard’s citations: és la forma de citar més coneguda en la recerca jurídica nord-americana, ja que llista 
totes les citacions d’un cas judicial concret, una llei o qualsevol altra autoritat legal. El verb shepardizing a 
EUA es refereix al procés de consulta Shepard’s (o un altre citador) per veure si un afer ha estat revocat, 
reafirmat, qüestionat o citat per casos posteriors.  

Landmark cases: llista dels casos jurisprudencials més importants. 

Supreme Court Briefs: expedients de la Cort Suprema. 

Federal statutes, codes & regulations: cerca lleis, codis i altres regulacions legals federals. 

State statutes, codes & regulations:: cerca lleis, codis i altres regulacions legals nord-americanes estatals. 

Law reviews: permet cercar articles de revistes jurídiques.  

Legal reference: obres de referència legals (diccionaris, directoris, etc.). 

Patents: permet cercar patents. 

Tax law: inclou normatives, doctrina i jurisprudència sobre dret tributari. 

 

 
Canadian cases: amb jurisprudència canadenca. 

Canadian legislation: legislació canadenca, incloent lleis, reglaments i projectes de llei. 

EU, Commonwealth, and other nations: de la Unió Europea, conté legislació, jurisprudència, preguntes 
parlamentàries, lleis en preparació, tractats i disposicions per implementar directives. També inclou 
jurisprudència de països de la Commonwealth, Gran Bretanya, Irlanda, Nova Zelanda, Malàisia i Brunei, 
jurisprudència i informes jurídics públics de Hong Kong, informes de dret constitucional de Sud-àfrica, 
decisions de l’OMC i GATT, tractats nord-americans i materials legals internacionals. 

Canadian law journals: amb revistes jurídiques canadenques. 

També des de la pantalla inicial (Easy Search) es pot cercar informació legal a través del quadre de cerca 
Look up a legal case. 

 

Cerca d’informació econòmica 
L’opció més recomanable per cercar informació econòmica és des de la pestanya especialitzada 

, on es poden trobar pantalles de cerca específiques per:  

Company dossier: informes d’empreses amb dades diverses, com una presentació general (àmbit 
econòmic, competidors, consell de direcció, accions de borsa, etc.), notícies en premsa, empreses 
relacionades (hòldings i subsidiàries), àmplia informació financera, legal i de propietat intel·lectual. 

Dossier create a company list: permet elaborar una llista d’empreses segons els criteris demanats. 

Dossier compare companies: comparació financera entre empreses que cotitzen a la borsa de valors 
d’EUA (màxim 5). 

Company profiles: informes financers breus d’empreses públiques o privades d’arreu del món. 

SEC filings: informes d’empreses nord-americanes públiques (supervisades per la US Security and 
Exchange Commission, SEC) i també empreses privades vinculades. 
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També des de la pantalla inicial (Easy Search) es pot cercar  a Get company info per als informes 
d'empreses i a Research countries per als informes socioeconòmics d’un país particular (oportunitats de 
negoci, anàlisi de riscos i notícies econòmiques).  

 

Cerca d’informació temàtica 
A la pestanya  podeu cercar informació sobre les següents matèries: 

Accounting: permet cercar en publicacions i material referencial sobre comptabilitat. 

Environmental Studies: cerca noticies i legislació sobre aspectes mediambientals, així com informació de 
la EPA, l’agència dels EUA de protecció mediambiental. 

Health & Medical Care: notícies de publicacions generals i especialitzades sobre salut i sanitat; també 
cerca articles sobre legislació sanitària. 

Government & Politics: cerca informació política en revistes especialitzades. 

People: proporciona informació biogràfica de persones importants dintre del seu camp professional. 

Consumer information: per cercar opinions dels consumidors i informes de productes. 

 

Cerca de fonts 
Des de a pestanya  podeu cercar publicacions (per paraula clau, títol, geogràfic, 
matèria, etc.), seleccionar les que us interessin  i incorporar-les a una Cerca general avançada.  

 

Presentació dels resultats 
Una vegada efectuada la cerca, els resultats es mostraran ordenats de més recent a més antic, encara que 
també es poden ordenar per rellevància. A la columna de l’esquerra es mostren els resultats agrupats per 
diferents criteris: tipus de publicació, títol de la publicació, tema, etc. En el desplegable Show podeu escollir 
entre diferents opcions de visualització i a Sort l’ordre. També podeu fer cerques dins dels resultats.  

Per visualitzar un o diversos articles sencers es poden marcar i prémer l’opció , o bé fer clic 
damunt del títol de l’article, destacat en blau: 

 

 
 

Un cop visualitzat l’article, les paraules cercades apareixen destacades en vermell: 
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La barra d’eines    permet imprimir, enviar per correu electrònic, descarregar o exportar la 
referència al gestor de referències RefWorks. 
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