
 

El fons de la Biblioteca està integrat per més de 145.000 
volums i 2.075 títols de revista. La col·lecció de Reserva té 
1.742 exemplars, impresos entre els anys 1505 i 1820. La 
Biblioteca també inclou la Biblioteca Dipositària de les 
Nacions Unides i la Biblioteca Santiago Mir Puig.  

Distribució del fons  

Horari d’obertura 
De dilluns a divendres de 8.30 h a 20.30 h. 

Avinguda Diagonal, 684. 08034 Barcelona  

Horaris especials 
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/horaris 
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FONS 

Dret civil / Dret mercantil / Dret del treball / Eco-
nomia i hisenda pública / Dret financer i tributari 

Sala de formació / Sala de treball 5 

P
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n
ta

 4
 

Dret internacional públic / Dret internacional pri-
vat / Relacions internacionals / Dret constitucio-
nal / Ciència política / Dret administratiu / Dret 
processal civil / Dret processal penal / Dret penal 
/ Criminologia 

Sales de treball 3 i 4 

  P
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n
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 3
 

 Obres generals no jurídiques / Obres generals 
jurídiques / Geografia i història / Ciències socials 
/ Sociologia / Dret comparat i drets estrangers 

Legislació bàsica / Manuals / Esquemes   /       
Pràctiques 

Biblioteca Dipositària de les Nacions Unides /  
Reserva / Biblioteca Santiago Mir Puig  

P
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 2
 

Filosofia del dret / Història del dret / Dret romà / 
Dret canònic / Dret eclesiàstic de l’Estat  

Sales de treball 1 i 2  

P
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Novetats / DVD  

Informació i préstec / Escàner (accés restringit) 

P
la

n
ta

 0
 

Hemeroteca / Publicacions oficials / Repertoris de 
legislació i jurisprudència 
Informació / Sala de professors / Fotocopiadora 
(accés restringit) P

la
n

ta
 –
1

 

L3 (Maria Cristina o Palau Reial) 

T1, T2, T3 (Pius XII) 

7, 33, 63, 67, 75, 78, 113, E30, E43, E79, E97, 
E98, H6, L97, M12, M14, N12, V5 

Av. Diagonal, 680 

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?query=title,contains,*,AND&pfilter=dr_s,exact,15050101,AND&pfilter=dr_e,exact,18210101,AND&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&vid=34CSUC_UB:VU1&facet=library,include,6708%E2%80%93112120930006708&mode=advanced
https://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/colleccions-tematiques/nacions-unides
https://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/colleccions-tematiques/nacions-unides
https://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/biblioteques-personals/bp-mir
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/horaris
mailto:craidret@ub.edu
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-dret
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-dret
https://www.facebook.com/CRAI.BibliotecadeDret/
https://twitter.com/bibdret
https://www.instagram.com/craidret/


El CRAI Biblioteca de Dret forma part, juntament amb la 
resta de biblioteques de la Universitat de Barcelona, del 
Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació 
(CRAI).  

La Biblioteca aglutina els fons especialitzats i de recerca 
dels ensenyaments impartits a la Facultat: Dret, Ciències 
Polítiques i de l'Administració, Gestió i Administració Públi-
ca, Investigació Privada, Criminologia i Relacions Laborals.  

 

 

La Biblioteca, que ocupa 6 plantes de l’edifici principal de 
la Facultat de Dret, ofereix 3.350 m2 per a l’aprenentatge i 
la recerca.  

 524 Punts de lectura  

 48 Ordinadors de consulta a sala 

 11 Ordinadors portàtils 

 Xarxa Wifi i Eduroam 

 5 Sales de treball (3 per als estudiants i 2 per al PDI)  

 1 Sala per a professors  

 1 Aula de formació  

 Fotocopiadores i escàner (ambdós d’ús exclusiu per al 
PDI)  

 Bústia de retorn de préstec 
 

 

 

Cal que presenteu el carnet UB per accedir a aquest servei. 
Hi ha diferents modalitats de préstec, segons el tipus d’u-
suari i de document. Consulteu el reglament i les condici-
ons de préstec. 

Podeu emportar-vos els documents que figurin al catàleg 
com a disponibles. Distingireu els llibres exclosos de prés-
tec pel gomet vermell. Les renovacions dels documents en 
préstec es poden fer al taulell, per telèfon o a través de 
l’opció El meu compte, per Internet o a l’app SocUB. 

Podeu demanar en préstec documents de les diferents bibli-
oteques del CRAI de la UB, i retornar-los a d’altres facultats, 
o bé a la bústia que hi ha a l’entrada de la Biblioteca. 

PUC (préstec consorciat) 
El servei de préstec consorciat permet als usuaris de les 
biblioteques membres del Consorci de Serveis Universitaris 
de Catalunya (CSUC) tenir en préstec gratuïtament docu-
ments d’una altra biblioteca del CSUC. 

Préstec interbibliotecari 
Aquest servei, subjecte a tarifes, permet obtenir l’original o 
la còpia de documents que no es trobin a cap CRAI de la UB, 
ni disponibles en d’altres universitats catalanes a través del 
PUC.   

Préstec de portàtils 
La Biblioteca posa a la vostra disposició portàtils per treballar 
dintre de la biblioteca. El préstec és de 4 hores renovables. 

Reserva i préstec de sales 
Disponibilitat de 3 sales per als estudiants que cal reservar 
prèviament des del Cercabib a l’opció Reserva de sales de 
treball. També podeu fer la reserva des de l’app SocUB. 

 

 
 

Informació bibliogràfica i formació d’usuaris 
El personal us ajuda a resoldre els dubtes sobre la Bibliote-
ca, els serveis i els recursos d’informació. També organitza 
sessions de formació temàtiques i a mida. 

S@U Servei d’Atenció als Usuaris 
Es tracta d’un servei virtual d’informació atès pel personal 
bibliotecari, pensat per resoldre qualsevol dubte sobre el 
funcionament de la Biblioteca, dels seus serveis i dels seus 
recursos. 

Accés als recursos en línia 
El SIRE és el servei que permet accedir als recursos d’infor-
mació electrònics, contractats pel CRAI, des d’un ordinador/
client/dispositiu situat dins i fora de la xarxa de la UB.  

Campus Virtual 
Plataforma virtual orientada al suport de la docència. Des 
del CRAI us ajudem en la seva gestió i utilització. 

 
 

Servei de còpies digitals 
Aquest servei permet obtenir gratuïtament una còpia digi-
talitzada d’articles de revistes disponibles al CRAI de la UB, 
però que no es troben a la Biblioteca de Dret, i que no són 
accessibles en format electrònic.  

Cercabib 
Accediu a tots els recursos del CRAI a través del Cercabib: 
llibres i revistes en paper i en línia, bases de dades i dipò-
sits digitals, fons audiovisual… 

Es pot consultar el Thesaurus i altres eines de cerca des de 
la interfície del Cercabib. 

 

 

cercabib.ub.edu 
 

Repositoris digitals 
Dipòsit Digital. Repositori institucional que conté, en for-
mat digital, les publicacions en accés obert derivades de 
l’activitat docent, investigadora i institucional del professo-
rat i d’altres membres de la comunitat universitària.  
 

RCUB. Portal que recull les revistes científiques especialit-
zades en diversos àmbits temàtics, editades o coeditades 
per la UB. 

 

EQUIPAMENTS 

SERVEIS 

RECURSOS D’INFORMACIÓ 

Préstec 

Altres serveis 

Consulteu tots els serveis que ofereix el CRAI a: 

crai.ub.edu> Serveis que ofereix el CRAI 

Trobareu aquests i d’altres recursos electrònics a: 

crai.ub.edu> Recursos d’informació 

http://www.ub.edu/carnet/ca/alumnat.html
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-prestecUB
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-prestecUB
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-puc/
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-pi
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-equipaments/
https://csuc-ub.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains,sales%20de%20treball&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&vid=34CSUC_UB:VU1&lang=ca&offset=0
https://csuc-ub.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains,sales%20de%20treball&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&vid=34CSUC_UB:VU1&lang=ca&offset=0
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/formacio-usuaris
http://crai.ub.edu/ca/sau
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy
https://campusvirtual.ub.edu/
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/reproduccio-impressio/reproduccio-fotocopies
https://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/cercabib
https://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio#altres_eines
cercabib.ub.edu
http://diposit.ub.edu/dspace/
https://revistes.ub.edu/
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai
https://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio
https://cercabib.ub.edu/

