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  Sumari 



Amb la consulta al catàleg sabem: 
 

• Quins documents hi ha. 
 
• En quina biblioteca i secció es troben. 
 

• Si estan disponibles, prestats, reservats o exclosos 
de préstec. 

 

Localitzem tots els documents: 
 

• En qualsevol format: llibres, revistes, mapes, 
audiovisuals, tesis, treballs de recerca… i 
 

• En qualsevol suport documental: paper, digital, 
microforma, etc. 

 

1. Catàleg 



 

  

 

Accés: 
 

1) Web del Servei de Biblioteques 

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

2) Directament des de la pàgina  

 del catàleg 

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

 

A la dreta de la pàgina principal  

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


 

  

 

Resultats: es poden guardar, imprimir, exportar a 
RefWorks  



 Reservar 

Opcions de cerca 
Ordenació i filtres 

 Reservar 

Guardar registres 

Tipus de suport 

Més exemplars 

Llista de resultats 



Exemplars 

 Localització Tipus de préstec 

Codi d’ordenació al prestatge 

Disponibilitat de préstec 



Revistes 

 Accés a la 
versió digital 

 Localització 

 Fons en paper 



  

  

  

Personalització 

1) El meu compte:  

- Reserves (de documents que estan prestats i de 
documents que es troben disponibles) 

- Renovacions 

- Historial de préstecs 

- Les meves llistes 

- Cerques preferides 

- Alertes per e-mail (a través de cerques preferides) 

 

2) Botons 2.0  

 

3) Consulta el catàleg des del mòbil  



  

  

  

  

Ajuda 

- Consells de cerca 

- Instruccions per a tot tipus de cerca: títol, 
autor… 

- Ajuda en la personalització: renovacions, 
cerques preferides, les meves llistes… 

- Tutorials en format  
vídeo 



   

 

2. Altres catàlegs  

 Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC) 
http://puc.cbuc.cat: unió de catàlegs de les universitats 
catalanes, Biblioteca de Catalunya i altres centres 
 

 Rebiun: biblioteques universitàries espanyoles 
 

 Madroño: biblioteques universitàries de Madrid i UNED 
 

 CSIC: biblioteques del CSIC 

Més catàlegs a http://www.bib.uab.cat/catalegs.htm 

http://puc.cbuc.cat/
http://puc.cbuc.cat/
http://puc.cbuc.cat/
http://puc.cbuc.cat/
http://puc.cbuc.cat/
http://puc.cbuc.cat/
http://puc.cbuc.cat/
http://www.cbuc.es/cbuc/programes_i_serveis/ccuc/biblioteques_del_ccuc
http://rebiun.crue.org/
http://www.consorciomadrono.es/index.html
http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b
http://www.bib.uab.cat/catalegs.htm
http://www.bib.uab.cat/catalegs.htm
http://www.bib.uab.cat/catalegs.htm
http://www.bib.uab.cat/catalegs.htm
http://www.bib.uab.cat/catalegs.htm
http://www.bib.uab.cat/catalegs.htm
http://www.bib.uab.cat/catalegs.htm
http://www.bib.uab.cat/catalegs.htm
http://www.bib.uab.cat/catalegs.htm
http://www.bib.uab.cat/catalegs.htm
http://www.bib.uab.cat/catalegs.htm


 

CCUC: pantalla de cerca 



CCUC: pantalla de resultats 



 
3. Trobador+ 
 

 

Portal de recursos electrònics de la UAB 
 

www.uab.cat/biblioteques/trobador  

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


La cerca simple 



La cerca avançada 



Els resultats 



Cercar per tipus de recursos 



L’espai personal 



Altres eines i pàgines 



4. Bases de dades 

    Base de dades: conjunt estructurat de 

dades,organitzades segons una estructura 

coherent, accessibles des d'una aplicació, de 

manera que qualsevol d'aquestes dades pot 

ésser extreta del conjunt i actualitzada, 

sense afectar ni l'estructura del conjunt ni 

les altres dades. Poden ser bibliogràfiques, 

estadístiques, numèriques…. 

 



Aranzadi Bibliotecas: 

• Legislació: 

• Europea, estatal i autonòmica 

• Codis bàsics i legislació consolidada premium 

• Iniciatives legislatives 

• Anàlisi documental: cites, relacions, etc. 

• Jurisprudència: 

• TS, TC des de 1979 

• Selecció de Tribunals de Primera Instància, TSJs, APs i 
Audiència Nacional 

• Resolucions d’Òrgans Administratius (TEAC, DGRN, etc.) 

• Tribunals europeus 

• Anàlisi documental: cites, relacions, etc. 

• Doctrina 

• Actualitat 

• Formularis 

http://cataleg.uab.cat/record=b1713818~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1713818~S1*cat
http://www.bib.uab.es/project/remjour3.htm


 
Vlex Global: amb un apartat molt complet de notícies, formularis i 
contractes i, com a bibliografia,  llibres i revistes jurídiques. 
També conté informació jurídica internacional per a diferents 
països del món. 

 
La Ley Digital: convenis col·lectius, formularis i apartat de 
Doctrina molt reconegut, amb revistes de La Ley a text complet i 
també llibres. 
 
Tirant on line: formularis, dossiers temàtics i esquemes, i com a 
bibliografia conté llibres i revistes jurídiques. 

 
Bosch Online: presentació de noves lleis, convenis col·lectius, 
circulars i altres documents de la Fiscalia, doctrina i bibliografia, 
contractes i formularis, dossiers temàtics i vídeos amb entrevistes 
(sistematitzades i per juristes) sobre temes normatius. 

Altres 4 bases de dades importants amb legislació (codis i normativa 

internacional, europea, estatal, autonòmica i foral), jurisprudència  

(resolucions diversos tribunals: TC, TS, DGRN, TJCE…) i bibliografia 

amb articles doctrinals: 

http://cataleg.uab.cat/record=b1872427~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1872427~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1872427~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1695465~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1695465~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1695465~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1695465~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1695465~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1752925~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1550120~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1550120~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1550120~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1550120~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1550120~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1793351~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1793351~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1793351~S1*cat


 
Westlaw international: més de 23.000 fonts d’informació jurídica i 
pluridisciplinària de tipologia diversa: bases de dades, revistes i 
diaris, formularis, tractats, materials pràctics jurídics, etc. 
Especialització jurídica: legislació, jurisprudència i doctrina  
internacionals, especialment d’Estats Units d'Amèrica (EUA) i 
d’alguns països de la Commonwealth (Regne Unit, Austràlia...) 

 

Dispute settlement commentaries: informes i documentació 
diversa -anàlisis i comentaris- sobre solucions de diferències de  
l'Organització Mundial de Comerç (OMC) 

 
LegalTrac (1980--): citacions d'articles de revistes jurídiques de 
països de tradició anglosaxona, especialment d’EUA. Conté algunes 
revistes a text complet 

 
Derecho de la Unión Europea: Información y Recursos: portal de dret 
elaborat pel Centre de Documentació Europea de la UAB. Inclou 
legislació, procediment, aplicació i jurisprudència. També inclou un 
apartat de recursos amb bases de dades, estadístiques, glossaris, 
portals de la UE, vídeos, etc. 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1626614~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1626614~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1626614~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1708727~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1708727~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1708727~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1708727~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1708727~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1555025~S1*cat
http://pagines.uab.cat/application_eu_law/
http://pagines.uab.cat/application_eu_law/
http://pagines.uab.cat/application_eu_law/
http://pagines.uab.cat/application_eu_law/
http://pagines.uab.cat/application_eu_law/
http://pagines.uab.cat/application_eu_law/
http://pagines.uab.cat/application_eu_law/
http://pagines.uab.cat/application_eu_law/
http://pagines.uab.cat/application_eu_law/
http://pagines.uab.cat/application_eu_law/
http://pagines.uab.cat/application_eu_law/
http://pagines.uab.cat/application_eu_law/
http://pagines.uab.cat/application_eu_law/
http://pagines.uab.cat/application_eu_law/
http://pagines.uab.cat/application_eu_law/
http://pagines.uab.cat/application_eu_law/
http://pagines.uab.cat/application_eu_law/
http://pagines.uab.cat/application_eu_law/


CSIC-ISOC (1976--): referències d’articles de revistes, monografies, 
ponències, tesis, etc., de ciències socials i humanitats 

 
Francis (1984--): citacions amb resum d’articles de revista dins 

l’àmbit de ciències socials i humanitats 
 
ISI web of knowledge: portal de l’Institute for Scientific Information 

amb Journal citation reports, Social sciences citation index, Current 
contents, etc.  

 
Scopus: base de dades del grup Elsevier amb actes de conferències, 

web científiques, referències bibliogràfiques i índexs de més de 15.000 
revistes. 

 
Bases de dades de llibres i revistes ISBN, ISSN. 

Multidisciplinàries 

http://cataleg.uab.cat/record=b1695596~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1695596~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1695596~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1592445~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1592445~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1625736~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1625736~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1625736~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1625736~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1625736~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1625736~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1625736~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1826052~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1574456~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1631133~S1*cat


  

  

Iustel, ScienceDirect, Kluwer Law International, Kluwer 

Academic, Wiley, Springer, Emerald, PCI, JSTOR,  

Revistes digitals: 

  

  

Ebsco…  

Llibres digitals: 

eBook Collection, Oxford Scholarship Online, 

Ebrary, MyiLibrary, VLex, La Ley Digital, Tirant on line… 

5. Revistes i llibres digitals 



 

 

•Oxford reference online: 
diccionaris digitals de diverses 
àrees temàtiques, on s’inclou 
per exemple A dictionary of 
law 

 

•Enciclopèdia de La Ley Digital: 
més de 4.000 conceptes de 
totes les disciplines del Dret 

 
Obres de referència 

http://cataleg.uab.cat/record=b1618168~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1620091~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1620091~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1695465~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1695465~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1695465~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1695465~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1695465~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1695465~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1695465~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1695465~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1695465~S1*cat


6. Sumaris electrònics revistes 

Són una bona idea per mantenir-se al dia de les 
darreres novetats publicades en revistes  

 

 

 TOC Premier (EbscoHost):  

 Accés als sumaris de 23.000 revistes, amb més de 18 
milions de registres bibliogràfics des de 1995. Permet 
crear alertes 

 

 Dialnet:  

 Base de dades de sumaris de revistes, tesis doctorals, 
capítols de llibres i material divers, enllaçant al text 
complet quan és possible. Permet crear alertes 

http://cataleg.uab.cat/record=b1733953~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1733953~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1733953~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1614349~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1614349~S1*cat
http://dialnet.unirioja.es/


TOC - Ebsco 



Base de dades de sumaris DIALNET 



7. Tesis doctorals digitals 
• Dissertations and theses (1861 USA, 1988 internac.--): 

citacions de tesis i treballs d’investigació d’àmbit internacional. 
Accés UAB directe per Internet 

 

• TDX: tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i 
altres comunitats autònomes a text complet 

 

• Teseo (1976--): referència bibliogràfica de les tesis doctorals 
llegides en universitats espanyoles 

 

• Redial (1980--): tesis doctorals de temàtica llatinoamericana 
llegides en universitats europees 

 

• DART-Europe: portal que dóna accés a tesis d’universitats 
europees a text complet 

 

• També podeu consultar la guia d’ajuda Com trobar tesis, al web 
del Servei de Biblioteques 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1692064~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1692064~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1692064~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1692064~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1692064~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1692064~S1*cat
http://www.tdx.cat/
http://cataleg.uab.cat/record=b1648359~S1*cat
http://www.red-redial.net/tesis.php
http://www.dart-europe.eu/
http://www.dart-europe.eu/
http://www.dart-europe.eu/
http://ddd.uab.cat/record/30118
http://ddd.uab.cat/record/30118
http://ddd.uab.cat/record/30118
http://ddd.uab.cat/record/30118
http://ddd.uab.cat/record/30118


8. Repositoris digitals 

DDD-Dipòsit Digital de Documents UAB  ddd.uab.cat 

http://ddd.uab.cat/


Repositoris del CBUC 

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)  

 

RACO (Revistes catalanes en accés 
obert) 

 

RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de 
Catalunya) 

 

MDC (Memòria Digital de Catalunya) 

 

MDX (Materials Docents en Xarxa)  

L’accés a aquests recursos és obert  

http://www.cbuc.cat/cbuc/programes_i_serveis/tdx
http://www.cbuc.cat/cbuc/programes_i_serveis/raco
http://www.cbuc.cat/cbuc/programes_i_serveis/raco
http://www.cbuc.cat/cbuc/programes_i_serveis/recercat
http://www.cbuc.cat/cbuc/programes_i_serveis/recercat
http://www.cbuc.cat/cbuc/programes_i_serveis/mdc
http://www.cbuc.cat/cbuc/programes_i_serveis/mdx


 
9. Eines i recursos d’interès 
 CENDOJ 

Base de dades de sentències de tots els tribunals 

espanyols d’accés lliure i gratuït.  
 

Google Scholar 

scholar.google.es  

Cercador de bibliografia especialitzada. 

 

DOAJ 

www.doaj.org 

Directori de revistes d'accés lliure a text complet de 
diverses àrees temàtiques 

http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp?utm_source=Orex_Interno&utm_campaign=fb7e676877-my_google_analytics_key&utm_medium=email
http://scholar.google.es/
http://www.doaj.org/


Eines web 2.0 

 

 Bloc BCS Dret:  

 http://blogs.uab.cat/bcsdret/ 

 Notícies i canals RSS:  

 www.netvibes.com/bibsocialsdret 

 Recursos web: 

 http://delicious.com/bibsocials/tag_bundle/dret 

 Twitter de la Biblioteca 

 @bcsUAB 

 

 

http://blogs.uab.cat/bcsdret/
http://www.netvibes.com/bibsocialsdret
http://delicious.com/bibsocials/tag_bundle/dret
https://twitter.com/bcsUAB


10. Accés des de casa 
https://login.are.uab.cat/login 

https://login.are.uab.cat/login
https://login.are.uab.cat/login
https://login.are.uab.cat/login


Per a qualsevol altra consulta o 
informació adreceu-vos al personal 
de la Biblioteca. 
 
Gràcies per la vostra  
col·laboració! 

I això és tot! 

Giuseppe Arcimboldo,  

"El bibliotecario“, c.1566  


