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Documentació parlamentària al Cercador de la UAB 

 Si voleu consultar la documentació parlamentària estatal i de Catalunya que 
tenim a la UAB en diversos formats (paper, microformes), podeu anar a la cerca 
avançada: 

 

 

 

Podeu afegir els camps que vulgueu, i canviar les paraules que us convinguin: 
senado, parlamento, boletín oficial etc. Podeu escollir el tipus de material, 
l’idioma, els anys… 
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Àmbit estatal 

 

Congreso de los Diputados y Cortes Generales. Trobareu el catàleg de 
les seves publicacions oficials de totes les legislatures (sèrie històrica, 
els diaris de sessions), les publicacions no oficials, les publicacions 

periòdiques, les publicacions unitàries, Informes del Defensor del Pueblo, un 
apartat de novetats i un buscador de publicacions, entre d’altres serveis. 

 

Senado. Mitjançant el seu cercador trobareu publicacions oficials com 
el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el Diario de sesiones, etc. 

 
 

  @bcsUAB     

  @bibliotequesUAB                                                                        

  biblioteques_uab 

 bibliotequesUAB                                                                                                           
 

www.uab.cat/biblioteques/pregunta 

  
 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/CatPubli
https://www.defensordelpueblo.es/
http://www.senado.es/web/index.html
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/publicacionesoficiales/senado/boletinesoficiales/index.html
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/publicacionesoficiales/senado/diariossesiones/index.html
https://twitter.com/bcsUAB
https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.youtube.com/c/BibliotequesUAB_videos
http://www.uab.cat/biblioteques/pregunta


Guia > Documentació parlamentària 

 

Catalunya 
 
 
 

Parlament de Catalunya. En l’apartat Publicacions i 
recursos tècnics hi podreu trobar: 

 

 Publicacions oficials en format .pdf. Podeu consultar el Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya, el diari de sessions (PLE), el diari de 
sessions de les Comissions i el diari de sessions de la Diputació 
Permanent. 

 
 Altres publicacions en .pdf: dossier del Ple, dossier de les Comissions, 

sessions educatives, altres sessions i el catàleg de publicacions. 
 

 Transcripcions de les sessions que encara no han estat publicades 
(intervencions, acords i incidències que es produeixen en les sessions 
dels òrgans de la Cambra). També dels plens i les Comissions. 

 

 Memòries i informes de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i 
informes del Síndic de Greuges. 

 

 

 El Departament de Gestió Documental i Recursos d’Informació 
ofereix un seguit de recursos documentals (catàleg de la biblioteca, 
cartells, novetats bibliogràfiques, un recull trimestral de les novetats 
parlamentàries, bibliografies temàtiques, dossiers informatius, etc.).  
 

 Podeu trobar versions de textos aprovats en altres idiomes i altres 
versions de mocions. 

 

 
 Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. El departament d’edicions del 

Parlament posa a disposició dels usuaris els butlletins oficials de l’any en curs, 
a més d’un buscador per fer cerques retrospectives (any 1980- ). 

 

 Diari de sessions de les Comissions del Parlament. Documentació de diferents 
Comissions: de la Infància, de Polítiques de Joventut, d’Igualtat de Persones, 
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Polítiques digitals, Empresa i 
Coneixement, etc. 

 

 Recull normatiu de legislació institucional: 
 

 Estatut d’Autonomia de Catalunya 
 Constitució Espanyola 
 Reglament del Parlament 
 Llei 13/2008, de la presidència de la Generalitat i del Govern 
 Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes 
 Llei 2/2009, del Consell de Garanties Estatutàries 
 Llei 24/2009 del Síndic de Greuges 
 Llei 6/2010, del procediment de designació dels senadors que 

representen la Generalitat al Senat. 

 
Àmbit comunitari 

Parlament Europeu. Documents de les seves Comissions. També 
podeu consultar el Think Tank per veure els documents que 
contribueixin a configurar la futura legislació de la Unió Europea. 

 

Podeu fer servir el seu cercador per trobar els textos legislatius usats per fer les 
sessions plenàries. 

 En l’apartat Activitat parlamentària trobareu: 
 

 Lleis aprovades pel Parlament des de la I legislatura fins a l’actualitat, 
els Decrets lleis tramitats pel Parlament i les iniciatives legislatives. 

 

 

 Base de dades SIAP (Sistema d’Informació d’Activitat Parlamentària). 
Actualitzada diàriament per fer cerques dinàmiques dels treballs de la Cambra, 
la legislació institucional, les declaracions institucionals, les sessions del 
òrgans, etc. Es poden consultar expedients sobre les iniciatives tramitades pel 
Parlament i també les intervencions dels parlamentaris en el transcurs de la 
seva activitat. 

 

 Eur-Lex. Base de dades de legislació i publicacions de la Unió Europea. 

 
Àmbit internacional 

 
Inter-Parliamentary Union. Informació a nivell internacional de tots els 
parlaments on es pot consultar la base de dades Parline, que conté 
gràfics i dades comparatives dels parlaments d’arreu del món quant a 
estructura, número de membres i percentatge de dones tant en 
l’actualitat com al llarg de la seva evolució històrica. 

https://www.parlament.cat/web/index.html
https://www.parlament.cat/web/documentacio/index.html
https://www.parlament.cat/web/documentacio/publicacions/index.html
https://www.parlament.cat/web/documentacio/altres-publicacions/index.html
https://www.parlament.cat/web/documentacio/transcripcions/index.html
https://www.parlament.cat/web/documentacio/informes-sindicatura/index.html
https://www.sindicatura.cat/
https://www.parlament.cat/web/documentacio/informes-sindic/index.html
http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=1
https://www.parlament.cat/web/documentacio/recursos-documentals/index.html
https://www.parlament.cat/web/documentacio/recursos-documentals/index.html
https://www.parlament.cat/web/documentacio/altres-versions/index.html
https://www.parlament.cat/web/documentacio/publicacions/butlleti-bopc/index.html
https://www.parlament.cat/web/documentacio/publicacions/diari-comissions/index.html
https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/legislacio-institucional/index.html
https://www.parlament.cat/document/cataleg/48089.pdf
https://www.parlament.cat/document/cataleg/48088.pdf
https://www.parlament.cat/document/cataleg/165484.pdf
https://www.parlament.cat/document/cataleg/48023.pdf
https://www.parlament.cat/document/cataleg/48020.pdf
https://www.parlament.cat/document/cataleg/47996.pdf
https://www.parlament.cat/document/cataleg/47994.pdf
https://www.parlament.cat/document/cataleg/48034.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/search-in-documents.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/home.html
https://europa.eu/european-union/index_es
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/parliament-positions.html
https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/index.html
https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/lleis/index.html
https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/decrets-llei/index.html
https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/iniciatives-legislatives/index.html
https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap/index.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
https://www.ipu.org/
https://data.ipu.org/

	Documentació parlamentària al Cercador de la UAB
	Àmbit estatal
	Catalunya
	Àmbit comunitari
	Àmbit internacional

