
 

                                                                                                                                                           

RECURSOS A LA XARXA 
 

• UAB 
o Fonts d’informació en dret (Biblioteca de Ciències Socials UAB) 
o Centre de Documentació Europea UAB 

• Espanya 
o Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 

Legislación 
o Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
o Base de dades de legislació alimentària (ACSA) 
o ELIKA. Seguridad alimentaria 
o Legislación (MAPA) 
o Recopilaciones legislatives monográficas (MAPA) 

• Internacional 
o Codex Alimentarius (FAO) 
o Directorate Health and Consumer Protection (SANCO) 
o EUR-Lex 
o European Fod Safety Authority (EFSA) 

• Organitzacions 
o European Fod Safety Authority (EFSA) 
o FDA – US Food & Drug Administration 
o Food and Drug Law Institute (FDLI) 
o Food and Nutrition Information Center. Legislation and Policy (USDA) 
o Foodlaw-reading (University of Reading) 
o Food Standards Agency 
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Legislació sobre aliments 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
En aquesta guia trobareu una sèrie de recursos que podeu utilitzar per buscar 
legislació sobre temes alimentaris.  
 

 
 
 

https://ddd.uab.cat/record/81359
http://www.aemps.gob.es/legislacion/portada/home.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm
https://acsa.gencat.cat/ca/actualitat/legislacio/base-de-dades-de-legislacio-00001/
https://www.elika.eus/
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/legislacion/
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/legislacion/recopilaciones-legislativas-monograficas/default.aspx
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-home/es/
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vg9hptvfxcy1
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
https://www.efsa.europa.eu/en
https://www.efsa.europa.eu/en
https://www.fda.gov/food
https://www.fdli.org/
https://www.nal.usda.gov/legacy/fnic/legislation-and-policy-0
https://www.reading.ac.uk/foodlaw/
https://www.food.gov.uk/
http://ddd.uab.cat/record/51445
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BASES DE DADES SOBRE ALIMENTS 

FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY ABSTRACTS (FSTA) 

És una base de dades bibliogràfica d’àmbit mundial de tecnologia i química alimentària, 
nutrició i salut. Conté més de 600.000 referències des de l’any 1969. Buida prop de 1800 
revistes especialitzades, monografies, conferències, tesis, patents, legislació, etc. 
publicats en unes 40 llengües.Les cerques es poden fer per paraula clau i filtrar-ho per 
autor, publicació, any, etc.  
    
             . 

 
 

Quan apareix aquesta icona    s’accedeix al text complet del document. Els 
resultats es poden gravar, imprimir, enviar-los per correu electrònic i exportar-los a 
gestors bibliogràfics. 
 
Podeu consultar la guia al DDD. 
 

 
 
 
 

 
BASES DE DADES SOBRE LEGISLACIÓ 

 
• Aranzadi Instituciones : legislació completa (estatal, autonòmica, foral i 

europea), codis legislatius i projectes de llei; jurisprudència, altres resolucions 
i consultes; doctrina, comentaris i bibliografia, sobretot de revistes Aranzadi. 
Inclou formularis. 

• La Ley Digital : Legislació completa, codis i convenis col·lectius; 
jurisprudència, altres resolucions i consultes; doctrina i bibliografia; contractes 
i formularis. Conté La Ley Doctrina, amb el  text complet de revistes i llibres de 
l'editorial La Ley. 

• Tirant on line. Legislació completa i codis; jurisprudència, altres resolucions i 
consultes; doctrina i bibliografia; contractes i formularis; dossiers i esquemes 
temàtics. També inclou informació jurídica internacional. 

• vLex Global. Legislació completa, codis i convenis col·lectius;  jurisprudència, 
altres resolucions i consultes; doctrina i bibliografia; contractes i formularis; 
notícies. També informació jurídica internacional de diferents països del món. 

• Tirant on line. Legislació completa i codis; jurisprudència, altres resolucions i 
consultes; doctrina i bibliografia; contractes i formularis; dossiers i esquemes 
temàtics. També inclou informació jurídica internacional. 
 

Trobareu més bases de dades a la Guia Temàtica de Dret / Bases de dades 
 

 
FONS DE LA UAB  
Podeu consultar quins documents hi ha a les biblioteques de la UAB sobre aliments, dret 
alimentari, etc. en qualsevol tipus de format, a través del cercador 
www.uab.cat/biblioteques  
 
 
 

GUIA TEMÀTICA : CIÈNCIA ANIMAL I ALIMENTS 
 
En aquesta guia trobareu l’enllaç a bases de dades i d’altres recursos  
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/ciencia-animal-i-aliments-
1345711332349.html  

 

https://bibcercador.uab.cat/discovery/fulldisplay?docid=alma991002173499706709&context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&lang=ca&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=Everything&query=any,contains,fsta&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,9035500247528119897&mode=basic&offset=0
https://ddd.uab.cat/record/63639
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/discovery/dbfulldisplay?context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&docid=alma991007524679706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/discovery/dbfulldisplay?context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&docid=alma991006820739706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991001244849706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991002880479706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991001244849706709
https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/dret/bases-de-dades-de-dret-1345725346153.html
http://www.uab.cat/biblioteques
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/ciencia-animal-i-aliments-1345711332349.html
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/ciencia-animal-i-aliments-1345711332349.html
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/ciencia-animal-i-aliments-1345711332349.html

