
1

Fonts d’informació en Dret
Curs 2021-2022



2

Comencem… 

Trobareu aquesta presentació a

ddd.uab.cat/record/81359

https://ddd.uab.cat/record/81359
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Continguts
• 1 Cercador i Catàleg

• 2 Altres catàlegs

• 3. Revistes digitals

• 4 Guies temàtiques

• 5 Bases de dades

• 6 Tesis doctorals digitals

• 7 Repositoris digitals

• 8 Eines i recursos d’interès

• 9 Accès des de fora de la UAB

Imatge: quimono / pixabaylicense

https://pixabay.com/es/service/license/
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Continguts
• 1 Cercador i Informació del web del Servei de Biblioteques

http://www.uab.cat/biblioteques

Al web del SdB també podeu
accedir:

• Informació general sobre les
biblioteques, horaris, préstec...

• cursos de formació

• citar i elaborar bibliografia

• bibliografia de curs

• accedir des de fora de la UAB

• revistes digitals

• bases de dades

• guia temàtica de Dret

• biblioteca en línia

• Servei d’assessorament en línia

• Accedir al DDD (Dipòsit Digital UAB)

http://www.uab.cat/biblioteques
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1.1 Cercador: què és?
Eina que proporciona un accés centralitzat i personalitzat a tots els recursos en la xarxa de serveis

als usuaris. Podeu trobar recursos físics i accés al text complet dels recursos electrònics als quals

estem subscrits. Des d’aquest únic punt podeu cercar articles de revistes, llibres, capítols de llibre,

bases de dades, etc. També podeu fer cerques simples i cerques avançades.

Cerca avançadaCerca simple
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1.3 Cercador: què veiem?

Caixa de cerca

Primers resultats de la cerca

Resultats de la cerca amb filtres o facetes

Podeu buscar directament la bibliografía de 

curs, anar al Préstec consorciat (PUC)…
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1.4 Cercador: què permet?

Veure el documents disponibles en línia o en

paper i optimitzar les opcions de gestió dels

resultats: guardar cerques, rebre novetats …

Gestionar les reserves i préstecs de
documents a través de

Trobar diferents versions d’un mateix

document de forma agrupada1

2

3

4
Enviar referències i exportar-les al gestor de

referències bibliogràfiques Mendeley

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/mendeley-institucional-1345718283901.html
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1.2 Cercador: opció de personalitzar

Es pot personalitzar una cerca clicant “personalitzar” i s’obrirà un menú d’elecció de 

disciplines:
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1.3 Cercador: guardar consulta i crear alertes

• Us recomanem que us identifiqueu amb el vostre niu i password i podreu guardar les 

consultes als vostres preferits, activar les alertes per rebre les actualitzacions sobre el 

tema que busqueu (arribaran al vostre correu electrònic) i altres prestacions.

1

2

3

4
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l Refinar o limitar els resultats
• per autor

• per biblioteca

• per tipus de 

recurs

• per col·lecció

• per data de 

creació

• títol de revista

• idioma

• per rellevància

• novetats catàleg

• disponibilitat

• matèria
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Accedir al text complet d’un recurs electrònic



12

Continguts

• 2 Altres catàlegs

Imatge: Mohamed_Hassan / pixabaylicense

https://pixabay.com/es/service/license/
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CCUC incorpora els fons de: 

Biblioteques membres CSUC

UB

UAB

UPC

UPF

UdG

UdL

URV

UOC

URL

UVic

Secretaria d’Universitat i Recerca

Institucions col·laboradores

Ajuntament de Barcelona

Casa Àsia

Altres

Arxiu Nacional de Catalunya

Biblioteques associades

Biblioteca de Catalunya

Universitat Jaume I

Universitat d’Andorra

UIC

MNAC

MACBA

Institut de Cultura de Barcelona

Tecnocampus

2.1 Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes

El cercador UAB permet accedir-hi directament

https://www.csuc.cat/ca/serveis/cataleg-collectiu-de-les-universitats-de-catalunya
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2.2 Altres catàlegs

WorldCat: catàleg col·lectiu més gran del món que 

aplega fons de més de 10.000 biblioteques, entre elles la 

UAB

Rebiun: biblioteques universitàries espanyoles

Madroño: biblioteques universitàries de Madrid i UNED

CSIC: biblioteques del CSIC

https://www.worldcat.org/
https://www.rebiun.org/
http://www.consorciomadrono.es/
http://bibliotecas.csic.es/
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Continguts

• 3 Revistes en paper 

i en format digital

Imatge: USA-Reiseblogger / pixabaylicense

https://pixabay.com/es/service/license/
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3.1 Revistes: accés des del Cercador

Pel títol o l’ISSN

Per disciplines

Cliqueu a 

Revistes
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Continguts

• 4 Guies temàtiques
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4.1 Guia temàtica de Ciències socials i Jurídiques

Trobareu bases de dades especialitzades, multidisciplinars, revistes i llibres digitals del vostre

àmbit. També eines i recursos d’interès

Bases de dades especialitzades en dret

Bases de dades multidisciplinars

B
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lio
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Continguts

• 5 Bases de dades

Imatge: earving95 / pixabaylicense

https://pixabay.com/es/service/license/
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5. Bases de dades i altres recursos electrònics
El Servei de Biblioteques de la UAB subscriu recursos electrònics i signa llicències d’ús amb proveïdors i editors.
Aquestes llicències estableixen que l’ús està restringit als estudiants, personal docent i investigador i personal
d’administració i serveis en actiu de la Universitat Autònoma de Barcelona. Hi ha tres maneres de trobar les
bases de dades:

2. Per 

ordre 

alfabètic 

clicant a 

Bases de 

dades

3.
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Aranzadi Instituciones – Conté legislació (codis i normativa internacional, europea, estatal,

autonòmica i foral), jurisprudència (resolucions de diversos tribunals: TC, TS, DGRN, TJCE…) i

bibliografia amb articles doctrinals

Legislació

Europea, estatal i autonòmica

Codis bàsics i legislació
consolidada 

Iniciatives legislatives

Anàlisi documental: 
cites, relacions, etc.

Jurisprudència

TS, TC des de 1979

Selecció de Tribunals de Primera 
Instància, TSJ, AP i Audiència

Nacional

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

Tribunals europeus

Anàlisi documental: 
cites, relacions, etc.

Doctrina FormularisActualitat

5.1 Bases de dades de Dret

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1713818?lang=cat
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• vLex Global - Base de dades amb legislació i codis legislatius, jurisprudència, convenis col·lectius, doctrina i 

bibliografia, contractes i formularis a escala internacional de moltes jurisdiccions. Els documents es poden traduir a tretze 
idiomes. Apart, tenim subscripció a alguns Prácticos vLex (Mercantil, Administrativo, Laboral). També conté l’assistent virtual 
Vincent. Si us feu un compte personal podeu tenir accés als smart tòpics, crear alertes, etc.

Legislació - Jurisprudència -
Doctrina - Formularis

Mercantil: concursal, sociedades
mercantiles, asesor

Administrativo: administrativo
general, contencioso-
administrativo, trafico y s. vial

Laboral: laboral, asesor

Procesal: civil, penal, 
esquemas procesales, 
contencioso-
administrativo …

Penal: procesal penal

Assistent jurídic virtual que
mitjançant intel·ligència
artificial troba dins dels
documents les cites legals
incloses, els documents citats
i els conceptes jurídics més
rellevant en 9 jurisdiccions

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1872427?lang=cat
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Llibres electrònics des del 2015
de l’editorial Tirant lo Blanch a
text complet en castellà i català.

Base de dades Tirant amb
legislació, jurisprudència,
formularis, dossiers temàtics i
esquemes. En bibliografia conté
llibres i revistes jurídiques.

Gestor d’informació jurídica
orientat sobretot a l’anàlisi de
jurisprudència, amb sistemes de
recerca predictiva i intel·ligent,
que permet la localització i
interrelació dels documents.

Biblioteca virtual Tirant
Tirant on line

Tirant analytics

Bases de dades de l’editorial Tirant lo Blanch

https://bibcercador.uab.cat/discovery/fulldisplay?docid=alma991008908869706709&context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&lang=ca&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,biblioteca%20virtual%20tirant&mode=basic
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&tab=Everything&docid=alma991001244849706709
https://bibcercador.uab.cat/discovery/search?vid=34CSUC_UAB:VU1&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&mode=basic&displayMode=full&bulkSize=10&highlight=true&dum=true&query=any,contains,tirant%20analytics&displayField=all
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Consultes, 
resolucions

Formularis Doctrina

Ley Digital - Base de dades jurídica amb legislació estatal, autonòmica, foral i europea, codis legislatius,

convenis col·lectius de treball, jurisprudència, resolucions de la Dirección General de Registro y del

Notariado, consultes de la Dirección General de Tributos, doctrina i bibliografia, contractes i formularis.

També conté a text complet revistes i llibres publicats per l’editorial La Ley, entre ells Diario La Ley

Codis
legislatius

Legislació

Sentències

Convenis
col·lectius

BibliografiaContractes

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991006820739706709
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• Checkpoint: legislació fiscal i laboral, convenis col·lectius de treball, jurisprudència de TJUE, TC, TS, AN, TSJ, AP, Jutjats del Social i

Tribunals Històrics, doctrina administrativa i d'autor, supòsits pràctics, formularis, taules i esquemes. Cal autenticació (dirigiu-vos a:

Bib.Socials@uab.cat).

• Consultor jurídico: legislació internacional, europea, estatal i autonòmica, convenis col·lectius de treball, jurisprudència, circulars i

altres documents de la Fiscalia, doctrina, contractes i formularis, dossiers temàtics i esquemes processals, subvencions que es

publiquen diàriament al BOE, eines de càlcul per calcular interessos i indemnitzacions.

• Criminal Justice Database (1981--) dins les bases de dades multidisciplinars ProQuest Central i ProQuest Social Sciences Premium

Collection. Té revistes acadèmiques d’Estats Units i internacionals a text complet sobre criminologia i aspectes relacionats.

• dA derecho animal: amb legislació i jurisprudència sobre dret animal d’àmbit estatal, autonòmic, europeu i internacional.

• Derecho de la Unión Europea: portal elaborat pel Centre de Documentació Europea de la UAB. Conté legislació, procediment,

aplicació i jurisprudència. També inclou un apartat de recursos amb bases de dades, estadístiques, glossaris, portals de la UE,

vídeos, etc.

• Dispute settlement commentaries: informes i documentació diversa -anàlisis i comentaris- sobre solucions de diferències de

l'Organització Mundial de Comerç (OMC).

• LegalQuiz: aplicació web en format formulari elaborada per l’ed. Lefebvre per practicar les preguntes que s’inclouen a l’examen

d’Accés a l’Advocacia.

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

complet.

• Westlaw International for Academics: fonts d’informació jurídica de tipologia diversa: bases de dades, revistes i diaris, formularis,

tractats, materials pràctics jurídics, etc. Especialització jurídica: legislació, jurisprudència i doctrina internacionals, especialment

d’EUA.

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1944898?lang=cat
mailto:Bib.Socials@uab.cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1930528?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1842014?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1936740?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1973231?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2011193?lang=cat
https://europa.eu/european-union/law_es
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1708727?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1994862?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1555025?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1999628?lang=cat
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ÍnDICES CSIC

Producció científica 

publicada a Espanya des de 

1976, bàsicament articles de 

revista i una selecció de 

llibres, congressos, informes i 

compilacions

Informació internacional 

sobre publicacions en sèrie 

impreses i en línia: revistes, 

diaris, butlletins informatius, 

blogs acadèmics i recursos 

acadèmics d’accés obert

5.2 Bases de dades multidisciplinars

Conté literatura científica 

internacional de qualitat: 

revistes, llibres i actes de 

congressos. Ofereix també 

indicadors bibliomètrics 

per avaluar la recerca

Produïda per Elsevier, recull 

revistes, llibres, ponències i 

patents internacionals. 

Ofereix també indicadors 

bibliomètrics per avaluar la 

recerca

Scopus

Creada pel Ministerio de 

Cultura, recull els llibres 

en venda editats a 

Espanya des de 1972

ISBN - Libros 

españoles en venta 
The ISSN portal

Web of Science

https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991006825919706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991001449289706709
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/libro/bases-de-datos-del-isbn.html
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991010408127406709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991058463388006706
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Continguts

• 6 Tesis doctorals

Imatge: startupStockPhoto / pixabaylicense

https://pixabay.com/es/service/license/
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6. Tesis doctorals digitals
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6. Tesis doctorals digitals: com trobar-les

DDD: tesis doctorals llegides a la UAB

Proquest Dissertations and Theses Global (1637 USA, 1988
internacional--): tesis i treballs d’investigació d’àmbit internacional.

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. En molts casos incorpora també
el text complet

Dialnet: tesis doctorals d’universitats espanyoles (incloses les de
TDX). Inclou la descripció i l'accés al text complet

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

I més…

https://ddd.uab.cat/collection/tesis?ln=ca
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991005194149706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991002159029706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991004999749706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991003683929706709
https://www.dart-europe.org/basic-search.php
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Continguts

•7 Repositoris digitals
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7. Repositoris digitals: què són?
Conjunt de serveis prestats per les universitats o centres d’investigació a la seva comunitat per recopilar, gestionar,
difondre i preservar la seva producció científica digital a través d’una col∙lecció organitzada, d’accés obert

ddd.uab.cat (Dipòsit Digital de Documents de la UAB)

Què podeu trobar

ddd.uab.cat
https://ddd.uab.cat/
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7.1 Repositoris digitals cooperatius del CSUC

RecerCAT - documents de 

recerca d’universitats i centres 

d'investigació de Catalunya

RACO - revistes 

científiques, culturals i 

erudites catalanes

MDC - col·leccions patrimonials

digitalitzades relacionades amb

Catalunya

MDX - material docent

d’universitats catalanes

TDX - tesis doctorals llegides en 

universitats de Catalunya i 

d'altres comunitats autònomes

https://www.csuc.cat/ca/ciencia-oberta
http://www.recercat.cat/
http://www.raco.cat/index.php/raco/index
http://mdc1.csuc.cat/
http://www.mdx.cat/
http://www.tdx.cat/
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8. Eines i recursos d’interès

CENDOJ
Base de dades de sentències de tots els 

tribunals espanyols d’accés lliure i gratuït

Google Scholar Cercador de bibliografia acadèmica

especialitzada

DOAJ

Directori de revistes amb revisió d’experts 

i d'accés obert de qualsevol àrea

temàtica

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

Segueix-nos!

facebook@bibliotequesUAB

Youtube
Instagram@biblioteques_UAB

Twitter @bibliotequesUAB

Imatge: alexas_fotos / pixabaylicense

Twitter @bcsUAB

mailto:facebook@bibliotequesUAB
https://bit.ly/3bqzp8A
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
mailto:@bibliotequesUAB
https://pixabay.com/es/service/license/
https://twitter.com/bcsUAB
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8.2 Serveis de referència virtual

www.uab.cat/biblioteques/

pregunta

http://www.uab.cat/propietat-intellectualhttps://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php

https://api.whatsapp.com/send?phone=34619681146

https://www.uab.cat/biblioteques/pregunta
http://www.uab.cat/propietat-intellectual
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://api.whatsapp.com/send?phone=34619681146
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El servei ARE (Accés als Recursos Electrònics) permet accedir des de
qualsevol dispositiu amb connexió a Internet fora de la UAB als recursos
electrònics subscrits. Cal ser membre de la comunitat universitària

9. Accés des de fora de la UAB

Des del web del Servei

de Biblioteques o del 

Cercador, la connexió a 

l'ARE s'activa

automàticament

Quan premeu sobre 

l'enllaç del recurs us heu

d’identificar amb NIU i 

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

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


37

Enquesta de satisfacció:

websb.uab.cat/enquesta.php/6432

https://www.bib.uab.cat/formacio/admin/enquesta_v.php?id=6432


3838
Biblioteques UAB

https://www.uab.cat/web/coneix-les-biblioteques/biblioteques-1345704371792.html

