Guies de Biblioteques: Com trobar

Cercar legislació, jurisprudència i formularis
jurídics
L’estratègia de cerca per aquests documents es pot fer a través del Cercador de les Biblioteques UAB o
consultant directament les principals bases de dades jurídiques que tenim a disposició dels usuaris.
Aquestes bases de dades, d’àmbit nacional i internacional, són la manera més senzilla de trobar legislació,
jurisprudència i formularis jurídics. Podeu consultar-les a la nostra guia temàtica de Dret. Tingueu en compte
que, en el cas dels formularis, no totes els inclouen però sí les principals (Aranzadi Instituciones, vLex, Tirant
on line, La Ley digital...).
Si esteu interessats en formar-vos en aquestes bases de dades, la Biblioteca de Ciències Socials posa a
disposició dels usuaris un calendari de cursos al qual podeu accedir quan ho necessiteu.

Legislació al Cercador de les Biblioteques UAB
El Cercador de les Biblioteques UAB fa les cerques per paraula clau. Si voleu localitzar legislació sobre un
tema heu de tenir en compte si el que us interessa és un document que contingui lleis o disposicions amb
rang de llei sense cap comentari (és a dir, codis civils, repertoris de lleis sense comentaris...), on l’autor serà
sempre una jurisdicció política (Espanya, Catalunya, França...), o si voleu legislació amb comentaris,
anotacions... que trobareu sota el nom personal de l’autor.
1. Només legislació (reculls de lleis, codis, etc.)
En aquest cas podeu trobar documents si busqueu per paraula clau de matèria (en català, sense distingir
majúscules o accents). Cercant així podeu trobar documents on el títol estigui en un altre idioma.
Medi ambient legislació Espanya (paraules claus corresponents a la matèria i, per tant, en català, però es
poden recuperar llibres en qualsevol idioma, si n’hi ha)
Penal legislació Espanya (paraula clau del títol i de matèries)
Legislació Japó código civil (paraula clau de matèries i de títol)
Si ja sabeu el títol del document que voleu o el títol d’una llei en concret, el podeu buscar directament (en
aquest cas fareu la cerca per l’idioma del títol):
Código civil
Llibre quart del Codi civil de Catalunya relatiu a les successions
Código civil japonés
Codice civile con la Costituzione, i trattati U.E. e C.E. e le principali norme complementari
Ley 1/2013, de 14 de mayo, de antidesahucios
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las administraciones públicas
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2. Legislació amb comentaris, anotacions, etc.
Si busqueu un document on hi hagi comentaris, anotacions, textos complementaris, etc. sobre lleis d’un o més
temes de dret i/o que tinguin autors de nom personal (pot ser un autor, un compilador, un editor literari...),
l’estratègia més senzilla és fer una combinació de paraules clau que continguin paraules del títol, de les
matèries, dels autors, de l’editorial, etc. (si les sabeu):
giménez candela derecho animal (on hi ha dos cognoms i dues paraules del títol)
comentarios leyes sector sempere voluntariat (on ‘comentarios’, ‘leyes’ i ‘sector’ són paraules clau del títol.
Sempere és nom d’autor i voluntariat és paraula clau de la matèria)
práctica procesal civil Brocà (on Brocà és l’autor i les altres són paraules del títol)

Buscar matèries relacionades
Si us interessa trobar legislació de matèries relacionades (dret i biologia, dret i ètica, dret i informàtica...), el
millor és que aneu a la cerca avançada del Cercador, on també podeu combinar paraules clau dins del camp
matèria amb paraules clau dins del camp autor, etc. Podeu fer totes les combinacions que vulgueu; buscar
només a Bibliografia de curs, ampliar la cerca al CCUC/PUC, buscar a les bases de dades d’Ebsco; i filtrar
per tipus de material, per idioma, per data de publicació.

Guia > Cerca legislació, jurisprudència i formularis

Jurisprudència al Cercador de les Biblioteques UAB
1. Només jurisprudència sense comentaris etc.
Recomanem fer les cerques de jurisprudència a través de les bases de dades especialitzades, ja que la
informació que trobareu serà molt més actualitzada. De totes maneres, si el que busqueu és un recull de
jurisprudència en paper sense cap comentari ni autor de nom personal, l’autor d’aquesta jurisprudència
sempre serà el Tribunal que l’ha emès, alhora que aquest Tribunal sempre estarà sota el nom de la jurisdicció:
p.e. Espanya. Tribunal Constitucional (en aquest casos la matèria portarà els anys de les sentències).
Per exemple, en el cas d’aquest llibre:
‘Acuerdos del Pleno de la Sala Penal del Tribunal Supremo para unificación de la jurisprudencia : [años 19912016]’
Podríeu buscar-lo de diverses maneres:



Per paraules clau del títol (jurisprudencia vinculante año judicial)
Per combinació de paraules d’autor, matèria i títol (espanya tribunal supremo jurisprudencia
vinculante)

Si coneixeu el títol del repertori que esteu buscant, podeu fer la cerca directament pel títol:
Boletín de jurisprudencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Acuerdos del Pleno de la Sala Penal del Tribunal Supremo para unificación de la jurisprudencia : años 19912008

2. Jurisprudència amb comentaris, anotacions, etc.
Si busqueu documents sobre jurisprudència civil, penal, constitucional, administrativa, etc. però que no siguin
repertoris de sentències amb dates, podeu buscar directament per paraula clau:
Jurisprudencia penal espanya
Jurisprudència constitucional alemanya
Jurisprudencia alemania (aquí alemania està en castellà i, per tant, és una cerca diferent de l’anterior)
Jurisprudència administrativa
Jurisprudència administrativa catalunya
Jurisprudencia administrativa cataluña (aquí la paraula clau cataluña està en castellà i, per tant, aquesta
paraula no la busca en la matèria sinó en el títol, i els resultats seran diferents)
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Si busqueu jurisprudència d’un tribunal concret i no voleu cercar a les bases de dades, el millor és que aneu
a la cerca avançada del Cercador:
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Formularis jurídics al Cercador de les Biblioteques UAB
La cerca de formularis jurídics segueix el mateix patró que en els casos anteriors. Podeu anar a buscar
formularis online en moltes de les bases de dades especialitzades en Dret de la nostra guia temàtica,
principalment Aranzadi Instituciones, Tirant on line, vLex, Consultor jurídico, La Ley digital, etc.
Trobareu també recopilacions de formularis i models de contractes d’àmbit català dins del Consell dels
Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.

Si el que us interessa és trobar-los en paper, heu de fer la cerques fent el mateix que hem explicat abans
(anar en compte amb la llengua de les paraules claus que escolliu):





Formularios jurídicos
Formularis jurídics
Penal formularis
Administració local formularis
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