
Dret – Tècniques de Treball i Comunicació 
Curs 2012 – 2013 
Docent: Jordi Ardanuy (jordi_ardanuy@ub.edu) 

Tema 1: Les fonts d’informació 



2 TdTiC – Tema 1 Curs 2012 – 2013 

1. La informació: necessitat, fonts i cerca 
 

2. La cerca en Bases de Dades i revistes 
electròniques 
 

3. Ús de la informació: plagi i citació de 
documents 

Bloc 1 
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 Conèixer què són les fonts d’informació 
 Definir les necessitats d’informació 
 Conèixer les principals fonts d’informació al nostre 

abast 
 Conèixer el catàleg de les biblioteques de la UB i 

l’accés als fons de les universitats catalanes 
(Catàleg CBUC) 

 Conèixer els recursos del CRAI - UB 

Objectius de la sessió 1 
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Per a satisfer les necessitats informatives fem servir fonts 
d’informació.  
 
Definició: 
 
“Tots els recursos i eines de què es disposa per a 
buscar, localitzar i identificar la informació general 
o especialitzada, independentment del suport en 
què estiguin”. 

 
• Font: GALLEGO i JUNCÀ. Fonts d’Informació. UOC, 2009. 

 

Fonts d’informació 



5 TdTiC – Tema 1 Curs 2012– 2013 

Fonts d’informació 
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Fonts d’informació 

Per a fer servir les fonts d’informació cal saber 
identificar les necessitats d’informació: 
 

 Quan ens fa falta? quins límits de temps, etc? 
 Perquè la volem o per a què ens fa falta 

per a integrar-la en un treball o projecte a la 
Facultat,  

per a un projecte professional (acadèmic, 
empresarial, etc) 

 On podem trobar-la? 
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Tipus de cerques 

• Cerca sobre una entitat coneguda: se sap allò que es 
cerca  

• Cerca específica: es busca una informació específica o un 
dada factual. 

• Cerca temàtica: es necessita material sobre un tema o 
informació que ajudi a respondre una pregunta àmplia. 

• Exploració: es vol esbrinar quins tipus d’informació hi ha. 

 Segons el tipus de cerca calen fonts 
d’informació diferents 
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Principals fonts d’informació 

 Catàlegs de Biblioteques (sessió 1) 
 Bases de dades (sessió 2) 
 Revistes electròniques (sessió 2) 
 Internet  
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Catàleg de la UB 

http://www.bib.ub.edu/ 

http://www.bib.ub.edu/
http://www.bib.ub.edu/
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Catàleg de la UB 

Catàleg 
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Catàleg UB i del CBUC 

Dues opcions de cerca:  

• Catàleg de les biblioteques de 
la UB: Fons propi 

 

• Catàleg del CBUC (Consorci 
de Biblioteques Universitàries 
de Catalunya) 
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Catàleg UB 
Què és el catàleg?                      
 
És la base de dades que ens permet: 
 conèixer quins materials (llibres, revistes, vídeos, CD-

ROM, DVD, etc.) tenen les biblioteques del CRAI,  
 saber on es troben.  
 saber quants exemplars hi ha de cada document,  
 saber la localització a les prestatgeries de la biblioteca  
 Saber si estan disponibles o no.  

http://www.bib.ub.edu/atri/tutorial1/4/llibres/
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Catàleg UB 
Fen click sobre l’enllaç de 

recursos també anem al catàleg 
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Catàleg UB 
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Catàleg UB 

Opcions de cerca per 
paraula clau, títol. Autor, 

matèria, ISBN/ISSN 
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Catàleg UB 

Opcions de BD de cerca 

Introducció del text de cerca. 
Ex: heràldica 
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Catàleg UB 

Resultats 

Opcions de la 
cerca 
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Catàleg UB 

Busquem 
citacions 

referències  
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Catàleg UB 

Busquem 
citacions referències  

Registres 
recuperats 

Si fem click 
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Catàleg UB 
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Catàleg UB 

Localitzar una revista 
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Catàleg UB 
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Catàleg UB 
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Catàleg CCUC 
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Catàleg CCUC 
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Catàleg CCUC 
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Catàleg CCUC 
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Catàleg CCUC 

Recollir en la 
biblioteca de la 
seva institució 
seleccionada 

L’usuari rep un 
avís a partir del 
qual disposa de 4 
dies per recollir-los 
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Préstec consorciat de 
documents 

 Des del catàleg (http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/home?lang=cat) 

 Emportant-se’n físicament el document d’altres biblioteques 
del CBUC 
 No inclou les peticions de còpies.  

 Aquestes s’han de sol·licitar a través del servei de 
Préstec interbibliotecari de cada institució. 

http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/home?lang=cat
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/home?lang=cat
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/home?lang=cat
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/home?lang=cat
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/home?lang=cat
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Préstec consorciat de 
documents 

En cas que la biblioteca de l’usuari disposi d’algun 
exemplar disponible, l’usuari no pot sol·licitar el document 
a través de la interfície del Catàleg Col·lectiu de les 
Universitats de Catalunya (CCUC) 

Núm. documents Núm. renovacions Dies préstec doc. 
impresos 

Dies doc. 
audiovisuals 

4 4 10 5 
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Catàleg UB 
 
Tutorial Catàleg de la UB 

http://bd.ub.es/pub/msomoza/tutorial_cataleg/ 
 

Tutorial en cerca d’informació (atri-ub) 
http://www.bib.ub.edu/atri/tutorial1/ 

 
 

http://bd.ub.es/pub/msomoza/tutorial_cataleg/
http://bd.ub.es/pub/msomoza/tutorial_cataleg/
http://bd.ub.es/pub/msomoza/tutorial_cataleg/
http://www.bib.ub.edu/atri/tutorial1/
http://www.bib.ub.edu/atri/tutorial1/
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Guies temàtiques 
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Guies temàtiques 

Permeten des d’un mateix punt d'accés: 
 Trobar de manera sistemàtica enllaços o adreces web 
 Accedir a les bases de dades, llibres i revistes 

electròniques especialitzades 
 Trobar documents sobre aquestes matèries al catàleg de la 

biblioteca 
 Accedir a les exposicions virtuals temàtiques ofertes per les 

biblioteques. 
 Accedir a les bases de dades creades i gestionades per la 

biblioteca 
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Guies temàtiques 
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Guies temàtiques 
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Guies temàtiques 
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Guies temàtiques 
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Guies temàtiques 
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Preparació de l’estratègia de 
cerca 

Aspectes a considerar per a elaborar una estratègia de recerca 
temàtica o factual: 

 Tema, dada, fet ben acotat i contextualitzat (geografia, període, 
implicacions, disciplina). Coneixem ja algun autor de la matèria? 
 Nivell de profunditat de la recerca (segons a qui va destinat el 
treball) 
 Profunditat i abast de la informació: 

 Si és un tema: tota la informació o part de la informació 
existent 

 Si és una dada o fet: una resposta concreta 
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Preparació de l’estratègia de 
cerca 

Tipus de fonts d’informació: 
  Primària: monografies, articles de revistes, actes de 

congressos, tesis, informes, patents, lleis... 
Obres de referència: diccionaris, enciclopèdies, 

directoris, guies, almanacs, anuaris, etc. 
 Suport físic de les fonts (impresa, electrònica en xarxa, en 
DVD o CD-Rom). 
 Any de publicació de les fonts: actuals, o retrospectives. 
 Temps del què disposes per a desenvolupar el 
treball/recerca. 
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Procés de cerca 

1. Definir o resumir en una o diverses frases curtes el tema 
sobre allò que es necessita 

2. Cercar els conceptes clau que defineixen les frases curtes 
i expressar-los amb el major nombre de formes possibles 
(sinònims, variants gramaticals, idiomes, ...)  

3. Traduir els conceptes claus a termes d’interrogació 
utilitzats en el sistema en el qual es fa la cerca 

4. Construir l’equació de cerca utilitzant els operadors 
disponibles en un camp determinat (cerca simple) o en 
diversos simultàniament (cerca avançada) 

5. Avaluar i refinar els resultats obtinguts 
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Termes de cerca 
Tema:  La influència dels mitjans de comunicació sobre 

la parla catalana dels infants  
Concepte 1 Concepte 2 Concepte 3 

Llengua Mitjans de comunicació Infants 
Llengua 
Idioma 
Català 
Espanyol 
Castellà 
Anglès 
Francès 
Cataloparlants 

Mitjans de comunicació 
TV 
Televisió 
Ràdio 
Premsa 
Diaris 
Internet 
 

Infants 
Infantil 
Nens 
Menuts 
Quitxalla  
Mainada 
Nins 
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Termes de cerca 
Tema:  La contaminació de l’aigua i els efectes sobre la salut 

Concepte 1 Concepte 2 Concepte 3 
Aigua Contaminació  Salut 

Medi ambient 
Aigua de mar  
Aigua dolça 
Aigua potable  
Aigua de pluja  
Aigües residuals  
Agua contaminada  
Abastiment d’aigua 
Hídric 
Subsòl 
Aigües fecals 
 

Deteriorament ambiental  
Contaminació de l’aigua  
Depuració de l’aigua  
Condicions de l’aigua  
Alteracions de l’aigua  
Alteracions físiques de l’aigua  
Alteracions químiques de l’aigua  
Contaminants de l’aigua  
Criteris de potabilitat  
Control de qualitat de l’aigua 
Purins 

Salut pública  
Efectes fisiològics  
Malalties 
Consum de l’aigua  
Salut humana  
Efectes sobre la salut 
Educació sanitària  
Transmissió de malalties 
Consum d’aigua  
Salut ambiental  
Higiene ambiental 
Salubritat  
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Termes de cerca 

Tema:  La influència dels hàbits alimentaris en els 
factors de risc cardiovascular en els ancians 

Concepte 1 Concepte 2 Concepte 3 
hàbits alimentaris factors de risc cardiovascular ancià 
food 
feed 
feeding 
diet 
diets 
dietary 
nutrition 

cardiovascular risk factors 
arteriosclerosis 
atherosclerosis' 
hypertension 
high pressure blood 
hypercholesterolemia 
hyperlipidemia 

elderly 
aged 
old 
older 
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Termes de cerca 
• Variants del terme  

 nàixer, néixer 
 center, centre 
 neighbour, neighbor,  

• Acabaments múltiples  
 treball, treballar, treballadora, treballador, treballuscar, 
treballutejar 
 neighbour, neighbourhood, neighbouring 

• Abreviatures d’organitzacions:  
 Diputació de Barcelona, DIBA 
 Organització mundial de la salut, OMS, World Health 
Organization, WHO     
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Operadors de cerca 

 Els operadors són eines que actuen sobre els termes de cerca, 
permetent-ne combinacions i l’establiment de relacions lògiques  

 Els operadors solen representar-se per símbols, però també en 
caixes de text precoordinades 

 Hi ha diversos tipus d’operadors:  

 Lògica binària o de Boole 

 Sintàctics o de proximitat 

 Truncament i màscares o caràcters comodí 

 D’altres operadors 
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Operadors de Boole 

Operador “i” (AND): Selecciona documents que inclouen 
alhora els termes que connecta 
És un operador intersecció en teoria de conjunts 

Ex: dones AND protecció  
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Operadors de Boole 

Operador “o” (OR): Selecciona documents que inclouen 
almenys un dels termes que connecta  

És un operador reunió en teoria de conjunts 
És una suma lògica 
 

Ex: infants OR nens  
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Operadors de Boole 

Operador “no” (NOT): Selecciona documents que incloguin 
el primer terme que connecta, però no el segon  

És un operador d’exclusió 
 

Ex: publicitat NOT dones  
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Operadors de Boole 
Prioritat: 
1. NOT 
2. AND 
3. OR 
protecció AND dones OR infants 
nens OR infants NOT publicitat 
 
Ús de parèntesis per a canviar prioritat i unir cerques 
protecció AND (dones OR infants)  
(nens OR infants) NOT publicitat 
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Operadors sintàctics o de 
proximitat 

Permeten concretar les posicions en les quals s’han de trobar els termes 
en el document per tal de ser recuperats 
• Adjacència: registre en els quals apareixen els termes un al costat de 
l’altre. 

 home ADJ pobre = (home AND pobre) OR (pobre AND home) 
• Frase exacte: les paraules han d'aparèixer totes amb el mateix ordre 

• “Aquell home pobre”  
• Termes separats per un nombre donat de paraules 

 dones 6w protecció 
• Termes dins d’una mateixa frase o paràgraf 

 dones NEAR protecció 
• Dos termes en el mateix camp (títol, resum, ...) 

 dones WITH protecció 
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Operadors de truncament i 
caràcters comodí 

Operadors que substitueixen un caràcter o un conjunt en un terme de 
cerca 

• Truncament a la dreta, a l’esquerra o al mig 

 *aparèixer: desaparèixer, aparèixer, reaparèixer, preapaparèixer, ... 

 treball*: treball, treballar, treballadora, treballador, treballuscar, 
treballutejar, ... 

• Substitució d’un nombre múltiple de caràcters al mig o final del terme 

 neighb$r:  neighbour, neighbor 

• Substitució d’un caràcter en mig  o al final del terme 

• n?ixer: nàixer, néixer 
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Exercici 
Document 1: {dret, sociologia, administració, criminologia, defensa, víctima} 
Document 2: {dret, esports, Messi, rendiment, basquet, defensa, TV} 
Document 3: {dret, administració, ràdio, TV, esports, públic} 
Document 4: {dret, administració, energia, aigua, sòl, recursos, defensa, radio} 
 
 
 
 
 1. administració OR víctima 
2. víctima OR administració AND Messi 
3. (víctima OR administració) AND Messi 
4. víctima OR (administració AND Messi) 
5. administració AND defensa NOT recursos 
6. (ràdio OR TV) NOT esports 
7. ràdio OR TV NOT esports 
8. defensa AND administració OR Messi 
9. defensa AND (administració OR Messi) 
 
 

 
 

Exemple:  
administració AND víctima = 1 

10.administració OR radio OR TV 
11.  dret AND TV AND Messi 
12.  (ràdio OR TV) AND  defensa 
13.  ràdio OR TV AND  defensa 
14.  (ràdio OR TV) AND (rendiment 

OR víctima) 
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Exercici 

 
1.  A OR B 
2.  A OR B AND C 
3.  (A OR B) AND C 
4.  A AND B NOT C 
5.  A AND (B NOT C) 
6.  (A AND B) NOT C 
7.  (A NOT B) AND C 
8.  A NOT (B AND C) 
9.  A NOT B AND C 
10.  A AND (B OR C) 
11.  A AND B OR C 
12.  A OR (B AND C) 
13.  A OR B OR C 
14.  A AND B AND C 

Indica, per a cadascuna de les cerques, els subconjunts de documents recuperats: 

Exemple: A  AND B = 2, 5 



Dret – Tècniques de Treball i Comunicació 
Curs 2012 – 2013 
Docent: Jordi Ardanuy (jordi_ardanuy@ub.edu) 

Tema 2: Bases de dades 
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1. La informació: necessitat, fonts i cerca 
 

2. La cerca en Bases de Dades i revistes 
electròniques 
 

3. Ús de la informació: plagi i citació de 
documents 

Bloc 1 



3 TdTiC – Tema 2 Curs 2012– 2013 

 Mostrar la manera d’accedir a les Bases de 
dades accessibles des del CRAI - UB 

 Introduir la BD Thomson - Aranzadi 
 Introduir la BD Tirant on Line 
 Introduir la BD VLex 

Objectius de la sessió 2 
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Accés a les bases de dades 

http://www.bib.ub.edu/index.php?id=35 

http://www.bib.ub.edu/index.php?id=35
http://www.bib.ub.edu/index.php?id=35
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Accés a les bases de dades 
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Accés des de fora de la UB 

Configuració del proxy: http://www.bib.ub.edu/serveis/acces-fora-ub/ 

http://www.bib.ub.edu/serveis/acces-fora-ub/
http://www.bib.ub.edu/serveis/acces-fora-ub/
http://www.bib.ub.edu/serveis/acces-fora-ub/
http://www.bib.ub.edu/serveis/acces-fora-ub/
http://www.bib.ub.edu/serveis/acces-fora-ub/
http://www.bib.ub.edu/serveis/acces-fora-ub/
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Tipus de documentació jurídica 

Formularis Doctrina 

Legislació 

Jurisprudència 
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Legislació 
Conjunt de lleis i disposicions per les quals es governa un territori o una 
matèria determinada.  
Exemples: llei orgànica, llei, real decret, decret-llei, decret legislatiu, ordre 
ministerial, conveni col·lectiu, directiva comunitària, reglament comunitari, 
tractats i acords internacionals. 
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Legislació 

     
 
 

BASES DE DADES 

PUBLICACIONS OFICIALS 

REPERTORIS EN PAPER 

     
 

 
 

- BOE (Legislació estatal) i BOE.es: 
Colección histórica (Gazeta) (1661-
1961) 

- DOGC (Legislació catalana) 
- EUR-LEX (Legislació comunitària) 
 

 
 

 

- Repertorio cronológico de 
legislación (1930-2010) Aranzadi 

- Anuario Alcubilla (1862-1974) 
 

http://www.aranzadi.es/
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Jurisprudència 
Tota la producció documental dels tribunals, que són els encarregats de la 
funció jurisdiccional.  Exemples: sentències i fallos; interlocutòries; 
resolucions i providències. 
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Jurisprudència 

BOE 
EUR-LEX (TJCE) 
 

 
 

 

- Repertorio de jurisprudencia (1930-2009 ) 
- Anuario Alcubilla (1862-1974) 
- Anuario de la Dir. Gen. de los Registros y del Notariado 
- Boletín de jurisprudencia constitucional (1981- ) 
- Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional (1981- ) 
- Colección legislativa de España 
- Jurisprudencia civil 
- Colección legislativa de España. Jurisprudencia civil 
- Jurisprudencia criminal  
- Jurisprudencia social  

     
 
 

BASES DE DADES 

PUBLICACIONS OFICIALS 

REPERTORIS EN PAPER 

     
 

 
 
 

 

http://cataleg.ub.edu/record=b1215933~S1*cat
http://www.aranzadi.es/
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Doctrina 
Opinió dels juristes prestigiosos sobre una matèria concreta.   
Exemples: articles de revista, llibres electrònics, monografies... 
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Doctrina 

     
 
 

BASES DE DADES 

 
 

– Westlaw (Aranzadi) 
– Tirant on line 
– VLEX 
– Actualidad Administrativa 
– Actualidad Civil. La Ley 
– Actualidad Laboral. La Ley 
– Actualidad Penal. La Ley 
– Compludoc  
– ARTI: Artículos de Revistas del SENADO  
– CSIC - Ciencias Humanas y Sociales (ISOC)  
– Dialnet  
– Periodicals Archive Online  
– ticTOCs: Journal Tables of Contents Service  
– WebDoc IEP : sommaires de revues  
– Buscador d'articles de Thomson Aranzadi 
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Formularis 

     
 
 

 
 

Models de redacció de diferents tipus de documents que els autors faciliten per l’ús 
quotidià de la professió. 
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Formularis 

     
 
 

 
 

Models de redacció de diferents tipus de documents que els autors faciliten per l’ús 
quotidià de la professió. 
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Formularis 

     
 
 

 
      
 
 

BASES DE DADES 

PAPER 

 
 

Selecció de recursos a la  
Guia temàtica de Dret 
 
 Trobareu llibres de formularis a les diferents 
plantes de la biblioteca 
O65   Formularis de dret administratiu 
PB65 Formularis de dret processal 

 

 

WEBS 

Catàleg UB - Formularis  
Exponent 65 al teixell del llibre. 

http://www.aranzadi.es/
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Bases de Dades 

 Aranzadi - Westlaw 
 Tirant on line 
 VLex 
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Thomson - Aranzadi 
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Aranzadi: continguts 
• Legislació estatal des de 1930 fins a l’actualitat (a text 

complet des de 1978) 
• Selecció de projectes de llei 
• Legislació autonòmica completa 
• Selecció de la legislació europea des de 1952 fins a 

l’actualitat. 

• TC i del TS des de 1979 
• Selecció de la del TPI, dels TSJ, de les AP, de l’AN, del 

TEDH i del TJCE i de les resolucions de la DGRN, etc.  

• Base de dades d’articles doctrinals (a text complet i 
referencial) 

• Notícies d’interès per al professional 
• Pràctics Fiscal, Social i Administració Local. 

LEGISLACIÓ 

JURISPRUDÈNCIA 

DOCTRINA 
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Aranzadi: productes 
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Cerca universal 

Cerca simple 
Ex: Código civil”; RJ 1996/8925, salario minimo interprofesional, IRPF  
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Cerca amb operadors 
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Cerca amb operadors 

arrendamientos .y urbanos 

arrendamientos .o alquiler 

arrendamientos .no urbanos 

arrendamientos .p urbanos 

arrenda* 

R?mania 
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Cerca de legislació 
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Text: paraules contingudes al text de la norma. No busca a tots els camps com si 
fos un camp de text lliure sinó que només ho fa al text de la disposició.  

Títol: paraules contingudes al títol de la norma, inclòs el número oficial de la 
disposició. 

Paraules clau: termes controlats utilitzats pels creadors de la base de dades per 
resumir el contingut de cadascuna de les normes. S’obre el Tesaurus (ordenat 
jeràrquicament de manera que es pot anar concretant fins arribar al terme més 
específic) i es trasllada a la consulta el terme que ens interessa. 

Rang: tipus de disposició. Funciona a partir d’un menú desplegable. 
Data: la data d’aprovació de la norma, no la de publicació. És la mateixa data que 

trobarem al títol de la disposició.  
Òrgan: òrgan emissor, també disponible a partir d’un menú desplegable. 
Butlletí: publicació on ha aparegut la disposició, també disponible a partir d’un 

menú desplegable. 

Principals camps en la cerca de 
legislació 
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Busquem la normativa que regula la televisió per satèl·lit 
 

 
 

 

1. Primer cliquem 
l’apartat “Legislació” 
del menú horitzontal. 
2. Anem al “Tesaurus” 
i busquem”Televisión” 
3. Fem clic al signe “+” 
perquè ens surtin les 
matèries més 
específiques . 
 

Legislació 

Tesaurus 

Exemple de cerca de legislació 
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4. Un cop arribem al 
terme que buscàvem 
“televisión por satélite” 
el seleccionem 
5. Cliquem “Traspassar-
ho a consulta” i ens 
col·loca el terme en el 
camp “paraules clau” 
6. Finalment, cal clicar 
el botó “Buscar” i la BD 
recuperarà les 
disposicions vigents i 
les derogades la 
televisió per satèl·lit. 

Televisión 
por satélite 

Traspassa-ho a consulta 

Exemple de cerca de legislació 
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Exemple de cerca de legislació 
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Exemple de cerca de legislació 
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Icones 
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Exemple de cerca de legislació 
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Exemple de cerca de legislació 
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Exemple de cerca de legislació 
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Cerca de jurisprudència 

Tesaurus 
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Principals camps en la cerca de 
jurisprudència 

Text: paraules contingudes al text de la sentència. No busca a tots els camps com si fos un 
camp de text lliure sinó que només ho fa al text de la resolució.  

Resum: paraules contingudes en el text breu que resumeix la sentència. 
Paraules clau: termes controlats utilitzats pels creadors de la base de dades per resumir el 

contingut de cadascuna de les sentències. A partir de VUIT tesaurus diferents, segons la 
jurisdicció dels tribunals.  

Tribunal: tribunal i/o sala que emet la sentència, a partir d’un llistat controlat de tribunals. 
Data: data de la resolució i no de la publicació de les sentències.  
Tipus de resolució: a partir d’un llistat controlat 
Número de resolució: número oficial 
Número de recurs: número oficial 
Jurisdicció/Procedimient: autoritat del tribunal, a partir d’un llistat controlat 
Ponent: cognoms del magistrat que presenta el projecte de sentència, a partir d’un llistat 

controlat. Estan ordenats pel nom i no pels cognoms. 
Rellevància 
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Exemple de cerca de 
jurisprudència 

Quines són les sentències de l’any 2006 sobre tràfic de drogues dictades  
per l’Audiència Nacional? 
 

 
 

 1. Primer cliquem l’apartat 
“Jurisprudència” del 
menú horitzontal 

2. Anem al “Tesaurus penal” 
i busquem”tráfico de 
drogas” 

3. El seleccionem i cliquem 
traspassar consulta i 
apareixerà en el camp 
“Paraules clau” a la 
pantalla de cerca 

Jurisprudència 
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Exemple de cerca de 
jurisprudència 

4. En el camp “Tribunal” 
seleccionem “Audiencia 
Nacional” i “Traspasar a 
consulta”. 

5. En el camp “Data des de 
... Fins a” introduïm les 
dates que ens interessen 
01/01/2006 fins 
31/12.2006 i en camp 
“tipus de resolució” 
seleccionem “sentencia”. 

6. Finalment cal clicar el botó 
“Buscar” 
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Exemple de cerca de 
jurisprudència 
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Tirant on line 
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Tirant on line:continguts 

 Legislació estatal a text complet des de 1978 i selecció 
de la legislació anterior, de projectes i proposicions de llei, 
principal legislació autonòmica, ordenances locals i 
selecció de la legislació europea i supranacional 

 Jurisprudència completa del TC, del TS des de 1992 i 
selecció anterior, selecció de la jurisprudència dels TSJ, 
de les AP, de l’AN, jurisprudència completa del TJCE, del 
TEDH des de 2002 i selecció anterior, resolucions de la 
DGRN des de 1992, etc. 

 BD d’articles doctrinals (a text complet i referencial), de 
formularis, esquemes i de novetats i notícies 
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Tirant on line: operadors 

 I (caràcter *): (arrendamientos * urbanos) 
 O (caràcter l): (urbanos l rústicos) 
 NO (caràcter !): (arrendamientos ! urbanos) 
 Opció de frase exacte 
 Proximitat: termes propers. Màxim 3 paraules. 
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Tirant on line: cerca 
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Cerca de formularis 
Busquem un formulari per fer un contracte d’arrendament urbà amb opció a compra  

1. Podeu iniciar la 
cerca o bé 
mitjançant l’índex de 
matèries “Índex de 
formularis”  o bé 
mitjançant el 
buscador “Cercador 
avançat de 
formularis” 

2. Si trieu “Índex de 
Formularis” es 
desplega un índex.  
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Cerca de formularis 
3. A dins cliquem “Privado” i 

es desplegaran deu 
categories més i  anem 
concretant la cerca clicant 
en aquest cas, “derecho 
de las obligaciones y de 
los contratos”, “contratos 
en particular” 
“arrendamientos urbanos” 
“arrendamiento de 
vivienda” “arrendamiento 
de vivienda en general” y 
“arrendamiento de 
vivienda con opción a 
compra”. 
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Cerca de formularis 
  
4. En el nivell més específic 

de l’índex de categories 
que en aquest cas és 
“arrendamiento de 
vivienda con opción a 
compra”. Us recuperarà 
els documents dels 
formularis classificats en 
aquesta matèria. 

5. Només heu de clicar 
l’icona per a guardar-lo, 
obrir-lo o imprimir-lo. 
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Cerca de formularis 
  
7.   Si trieu l’opció de cerca “Cercador avançat de formularis” només caldrà que introduïu 

al camp títol del formulari “arrendament urbà” i en el camp àmbit seleccionar “PRIVAT” 
i obtindrem el formulari que busquem. 
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Cerca de formularis 
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VLex 
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VLex 

 Base de dades de legislació i jurisprudència 
(autonòmica, estatal, comunitària) a text complet 

 Inclou publicacions jurídiques espanyoles (llibres i 
revistes) a text complet 

 L'apartat de legislació permet accedir a recursos des de 
l'any 1968 

 L'apartat de jurisprudència permet accedir a recursos 
des de l'any 1995 
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VLex 
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VLex 
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VLex 
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VLex 



Dret – Tècniques de Treball i Comunicació 
Curs 2012 – 2013 
Docent: Jordi Ardanuy (jordi_ardanuy@ub.edu) 

Tema 3: Ús de la informació 
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1. La informació: necessitat, fonts i cerca 
 

2. La cerca en Bases de Dades i revistes 
electròniques 
 

3. Ús de la informació: plagi i citació de 
documents 

Bloc 3 
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 Saber què és el plagi i les maneres d’evitar-lo 

 Saber de la importància de la citació i referència de fonts 
utilitzades 

 Saber de la diversitat d’estàndards i com escollir-ne un 

 Conèixer l’estàndard i el gestor bibliogràfic proposat de la 
UB 

 

Objectius de la sessió 3 
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 Tan important és la cerca i localització de la informació 
pertinent, com la seva correcta utilització i citació.  
 

 La citació de documents, ja siguin utilitzats com a 
suport del propi treball o directament utilitzats en el 
cos del nostre treball s’ha de fer per evitar el plagi. 
 
 

 Plagi: “Part d’una obra d’altri inserida en la 
pròpia sense indicació de la font”.  DIEC2 

El plagi: què és 
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 El plagi, ja sigui una simple frase com un treball 
sencer, s’ha d’evitar en tot àmbit de la vida i 
especialment en l’àmbit acadèmic i professional 

 Dues raons per evitar-lo: 
 raó ètica: cal reconèixer l’autor de la idea 

presentada  
 raó legal: no incórrer en problemes amb la llei de 

Propietat Intel·lectual. El plagi és un delicte ja que 
viola el dret de propietat de l’autor original 

 

El plagi: raons per evitar-lo 



6 TdTiC – Tema 3 Curs 2012 – 2013 

S’ha d’evitar el plagi:  
 

  en citar literalment 
  en parafrasejar 
  en prendre notes d’oradors en conferències, 

etc. 
 
Cal aportar la referència bibliogràfica completa de la 
font original 

El plagi 
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 L’ús de les fonts ha de fer-se de la forma més 
concisa possible,  

 evitar que el raonament de l’autor quedi difuminat 
per la presentació que es fa, o que la seva veu 
acabi confosa amb la cita d’altres veus. 

 El lector no ha de tenir dubtes de qui li està parlant: 
l’autor (i el qui fa la cita) o bé la font. 

 La relació entre la font inclosa en l’article i 
l’argument del mateix ha de quedar sempre clara. 
 

Citacions: principis bàsics 
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Citacions i referències 

 Citació bibliogràfica: Transcripció parcial d’un text amb la 
menció precisa de la seva font 
 Dos tipus de citacions: 

 Citacions textuals 
 Citacions contextuals 

 Referència bibliogràfica: Conjunt de dades precises i 
detallades amb el que es facilita en un escrit la remissió a 
fonts d’informació i a les seves de publicació. 
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Citacions 

Citacions textuals o literals 
 Es produeix quan es reprodueixen exactament les 
paraules d’una font d’informació documental o no 
 Les citacions textuals o literals només s’han de fer 
quan siguin absolutament rellevants 
 Han de ser tan concises com es pugui 
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Citacions 

Citacions contextuals o referencials 
 Es produeix quan es resumeix el contingut d’una part 
específica d’un document, quan es parafraseja un 
escrit o el contingut d’una conferència o s’esmenta una 
idea continguda en un treball previ. 
 No hi ha una reproducció literal de les paraules 
 Són les més habituals 
 Són les que s'utilitzen amb profusió en els marcs de 
referència, contextos, estats de la qüestió, ... 
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Citacions 

Òbviament: 

• S’ha d’evitar construir el discurs a partir de citacions 
d’altres.  
• Cal evitar que la citació, en treure-la del context, pugui ser 
interpretada en un sentit diferent del que li dóna l’autor/a 
originalment. 
• El lector o oient no ha de tenir dubtes de qui li està 
parlant: l’autor (i el qui fa la citació) o bé la font. O fins i tot 
una altre font, si no utilitzem la font primària.   
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Citacions textuals: 
sistema continental 

Encara avui el Codi civil de Catalunya indica, en l’article 111-
21, de l’any 2002: «En la seva aplicació, el dret civil de 
Catalunya s’ha d’interpretar i s’ha d’integrar d’acord amb els 
principis generals que l’informen, prenent en consideració la 
tradició jurídica catalana.»1 
 

Bla, bla,bla, bla, bla, bla, bla, bla,bla, bla, bla, bla, bla, 
bla,bla, bla, bla, bla, bla, bla,bla, bla, bla, bla, bla, bla ,bla, 
bla, bla, bla, bla, bla,bla, bla,... 

1  Font i Rius, José María. «Orígenes del régimen municipal de Cataluña». 
Anuario de Historia del Derecho Español, núm. 16, 1945, pàg. 389-529. 
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Citacions textuals: 
sistema continental 

Citacions bibliogràfiques. S'ordenen numèricament segons 
l'ordre en que se citen dins del text. Poden anar al final de tots 
els text, després de cada capítol o a peu de pàgina.  
 
.. tal com diu Bayona Rocamora6. En canvi Garcia Suárez7 bla, bla, bla, 
bla,bla, bla, bla, bla, bla, bla,bla, bla, bla, bla, bla, bla,bla, bla, bla, bla,,  
 

 
6 BAYONA ROCAMORA, Antoni. El Dret a legislar en l'estat autonòmic. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya. Escola d'Administració Pública de Catalunya, 1993. 361 p. 
Estudis; 12. ISBN: 84-393-2367-0. 
7 GARCÍA SUÁREZ, José A.; GONZÁLEZ LÓPEZ, Juan José. La Universitat per dins 
: com funcionen les universitats. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat 
de Barcelona, 2008. ISBN: 978-84-475-3295-7. 
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Citacions textuals: 
sistema continental 

.. tal com diu Bayona Rocamora6. En canvi Garcia Suárez7 bla, bla, bla,- 
Ara bé, Garcia Suárez8, bla, bla, bla,bla, bla, bla, bla, bla, bla,bla... 
Però més endavant el mateix autor diu que bla, bla, bla... 9. Per contra, 
Bayona Rocamora 10 assenyala que bla, bla, ... 
Miquel Hernàndez  expressa el seu malestar amb aquesta idea 11 .... 
 
 
6 BAYONA ROCAMORA, Antoni. El Dret a legislar en l'estat autonòmic. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya. Escola d'Administració Pública de Catalunya, 1993, p. 48. 
7 GARCÍA SUÁREZ, José A.; GONZÁLEZ LÓPEZ, Juan José. La Universitat per dins: com 
funcionen les universitats. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de 
Barcelona, 2008, p. 36. 
8 IbÍd. 
9 IbÍd, p. 77. 
10 Bayona Rocamora, op, cit., p. 209 
11 HERNÀNDEZ, MIQUEL. Gent avorrida. Perpinyà: Edicions l’Avorriment, 2015, passim.  
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Ordenació de la bibliografia 
Referències bibliogràfiques. La bibliografia que va al final del treball, 
després dels annexes i abans dels índexs. Generalment s'ordena 
alfabèticament pel primer element. 
 
• BAYONA ROCAMORA, Antoni. El Dret a legislar en l'estat autonòmic. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya. Escola d'Administració Pública de Catalunya, 1993. 361 p. 
Estudis; 12. ISBN: 84-393-2367-0. 
• GARCÍA SUÁREZ, José A.; GONZÁLEZ LÓPEZ, Juan José. La Universitat per dins : 
com funcionen les universitats. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat 
de Barcelona, 2008. ISBN: 978-84-475-3295-7. 
• HERNÀNDEZ, MIQUEL. Gent avorrida. Perpinyà: Edicions l’Avorriment, 2015 
• LUCAS ESTEVE, Adolfo. El derecho civil catalán en el ordenamiento jurídico español. 
Revista de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Lleida, 2000, núm. 14, p. 13-17.  
• VAQUER ALOY, Antoni; CASTELLS ALCUBIERRE, Gerard. L’expropiació forçosa de 
l'usdefruit d'habitatges buits per a arrendar-los en la Llei 18/2007, del dret a 
l'habitatges. Revista Catalana de Dret Privat, 2009, núm. 10, p. 9-43. 
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Les referències: 
diversitat d’estàndards 

 Han aparegut diversos estils de redacció bibliogràfica al 
llarg de les dècades en el si d’institucions de prestigi i 
editores 

 Hi ha molts models, simbiosis entre diversos i encara hi 
ha els models particulars de les publicacions periòdiques 
reconegudes 

 Alguns d’aquests sistemes-models són d’ús més 
generalitzat que altres, depenent de les disciplines 
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 Els més usats fins avui dia en l’àmbit de la recerca: 
 Harvard Style 
 Vancouver 
 Chicago 
 MLA (Modern Language Association of America) 
 APA (American Psychological Association) 
 CBE (Council of Biology Editors) 
 etc. 

Les referències: 
diversitat d’estàndards 
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 Hi ha doncs molts models, simbiosis entre diversos i 
encara hi ha els models particulars de les publicacions 
periòdiques reconegudes 

 Alguns d’aquests sistemes-models són d’ús més 
generalitzat que altres, depenent de les disciplines 

 També hi ha normes internacionals (ISO), que a 
Espanya es tradueixen en normes UNE 

Les referències: 
diversitat d’estàndards 
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 Tots indiquen els elements principals dels que 
ha de constar una cita correcta, o una referència 
correcta. 

 La confusió o diversitat ve de la forma 
d’expressar-los: majúscules o minúscules, 
puntuació, espais, etc. 

Les referències: 
diversitat d’estàndards 
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Cal escollir segons el context: 
  Si és un treball universitari, el què proposi el 

professor. Si no en proposa cap, cal escollir-ne un i 
seguir-lo al llarg del treball: coherència interna 

  Si és un article per publicar en una revista, caldrà 
seguir les normes que demana la pròpia revista. 

  Aquí presentem la proposta de la U.B 

Com escollir un estàndard 



21 TdTiC – Tema 3 Curs 2012 – 2013 

http://www.ub.edu/criteris-cub/criteri.php?id=356 

Criteris UB 

http://www.ub.edu/criteris-cub/criteri.php?id=356
http://www.ub.edu/criteris-cub/criteri.php?id=356
http://www.ub.edu/criteris-cub/criteri.php?id=356
http://www.ub.edu/criteris-cub/criteri.php?id=356
http://www.ub.edu/criteris-cub/criteri.php?id=356
http://www.ub.edu/criteris-cub/criteri.php?id=356
http://www.ub.edu/criteris-cub/criteri.php?id=356
http://www.ub.edu/criteris-cub/criteri.php?id=356
http://www.ub.edu/criteris-cub/criteri.php?id=356
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Referències a llibres 

COGNOMS (en versaleta), Nom de l’autor o 
nom de l’entitat responsable. Títol (en 
cursiva). Altres responsables: traductor, 
editor, etc. (opcional). Edició. Lloc de 
publicació: Editorial, any. Extensió en 
pàgines o volums del llibre (opcional). 
(Col·lecció; núm.) (opcional). [Notes] 
(opcional). Número ISBN. 
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Referències a llibres 
• BAYONA ROCAMORA, Antoni. El Dret a legislar en l'estat 
autonòmic. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Escola 
d'Administració Pública de Catalunya, 1993. 361 p. (Estudis; 
12). ISBN: 84-393-2367-0. 

• GARCÍA SUÁREZ, José A.; GONZÁLEZ LÓPEZ, Juan José. La 
Universitat per dins: com funcionen les universitats. Barcelona: 
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2008. 
ISBN: 978-84-475-3295-7. 

• Societat de la informació: noves tecnologies i Internet: 
diccionari terminològic. Barcelona: Termcat, Centre de 
Terminologia, 2000. ISBN 84-393-5228-X.  
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Referències a llibres 

• CORTS VALENCIANES.. Legislació sobre caixes d'estalvis en la 
Comunitat Valenciana. València: Generalitat Valenciana. 
Conselleria d'Economia i Hisenda, 1991. 307 p. ISBN: 84-
7890-383-6. 

• AGUILERA VASQUÉS, Mar, et al. Dret del medi ambient. 2a ed. 
Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya, 2010. 
ISBN: 978-84-692-9523-6. 

• ELLIOTT, John; RUE, Joan (ed.); SANCHO, Juana Ma. (ed.) 
Pràctica, recerca i teoria en educació. Vic: EUMO, 1989. 306 
p. Interseccions; 8.  ISBN: 84-7602-126-7. 
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Referències a llibres 
Autor Legato, Marianne J., 1935-  
Títol Per què els homes no recorden i les dones no 

obliden / Marianne J. Legato, Laura Tucker 
Publicació Barcelona : Entramat, DL 2006 
Descripció 268 p.; 22 cm 
ISBN 9788493475468 
Descripció 268 p.; 22 cm 
Bibliografia Referències bibliogràfiques 
Idioma Trad. de: Why men never remember and 

women never forget 
Matèria Diferències entre sexes (Psicologia)  

Relacions home-dona  
Dipòsit Legal DL B. 34902-2006 
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Referències a llibres 

LEGATO, Marianne J.; TUCKER, Laura. 
Per què els homes no recorden i les 
dones no obliden. Barcelona: Entramat, 
2006. 268 p. [Trad. de: Why men never 
remember and women never forget]. 
ISBN: 9788493475468.  
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Referències a llibres 

Títol Tècniques de treball i de 
comunicació : instrumentàrium 
per a les ciències jurídiques i 
socials / Max Turull i Rubinat, 
director ; Jordi Ardanuy Baró ... 
[et al.] 

Publicació Barcelona : Huygens, 2011 
Descripció 317 p. : il. 
ISBN 9788493924539 
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Referències a llibres 

TURULL I RUBINAT, Max (dir.). 
Tècniques de treball i de 
comunicació: instrumentàrium per a 
les ciències jurídiques i socials . 
Barcelona: Huygens, 2011. 317 p. 
ISBN: 9788493924539. 
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Referències a llibres 

Títol Legislació sobre ordenació 
sanitària de Catalunya 

Publicació [Barcelona]: Generalitat de 
Catalunya, 1999 

Descripció 85 p. 
ISBN 8439348576 

 Col·lecció Quaderns de legislació; 23  
 Bibliografia Referències bibliogràfiques 
 Matèria Política sanitària, Salut pública, 

Legislació  
 Dipòsit Legal DL B. 37570-1999 ? 
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Referències a llibres 

CATALUNYA. Legislació sobre ordenació 
sanitària de Catalunya. Barcelona: Generalitat 
de Catalunya, 1999. 85 p. (Quaderns de 
legislació; 23). ISBN: 8439348576 
 

Aaaaaaaaah! 
Catalunya és un 
autor coorporatiu! 
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Referències a capítols de llibres 

COGNOMS (en versaleta), Nom de l’autor o nom 
de l’entitat responsable del capítol. «Títol del 
capítol». A: COGNOMS (en versaleta), Nom de 
l’autor o nom de l’entitat responsable del 
llibre. Títol del llibre (en cursiva). Lloc de 
publicació: Editorial, any, situació en la 
publicació font (volum, pàgines, etc.). Extensió 
del llibre (opcional). (Col·lecció; núm.) 
(opcional). [Notes] (opcional). Número ISBN. 
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Referències a capítols de llibres 

• LUCAS ESTEVE, Adolfo. Els drets reals en el Codi civil de 
Catalunya. A: LUCAS ESTEVE, Adolfo (dir.). Els Drets reals: 
estudi introductori del llibre V del Codi Civil de Catalunya. 
Barcelona: Atelier, 2007, p. 11-23. ISBN: 978-84-96758-31-
5. 

• BROWNLEE, D. E. The Origin and Early Evolution of the 
Earth. A: BUTCHER, S. S., et al. Global Biogeochemical 
Cycles. London: Academic Press, 1992, p. 9-20. ISBN: 0-
12-147685-5.  
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Referències a articles 

COGNOMS (en versaleta), Nom de l’autor o 
nom de l’entitat responsable de l’article. 
«Títol de l’article». Col·laboradors de 
l’article (opcional). Títol de la revista (en 
cursiva), data (dia, mes i any en diaris), 
volum (quan escau), número (en diaris si es 
coneix), pàgines. 
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Referències a articles 
• VAQUER ALOY, Antoni; CASTELLS ALCUBIERRE, Gerard. 
“L’expropiació forçosa de l'usdefruit d'habitatges buits per a 
arrendar-los en la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge”. Revista 
Catalana de Dret Privat, 2009, núm. 10, pàg. 9-43. 
• LUCAS ESTEVE, Adolfo. “El derecho civil catalán en el 
ordenamiento jurídico español”. Revista de l'Il·lustre Col·legi 
d'Advocats de Lleida, 2000, núm. 14, pàg. 13-17.  
• PHILIPSEN, Niels J.; FAURE, Michael G. Fees for Claim 
“Settlement in the Field of Personal Injury: Empirical Evidence 
from the Netherlands”. Journal of European Tort Law, 2010, 
vol. 1, núm. 1, pàg. 75-101. 
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Referències a articles 

Un article de la Revista 
Catalana de Seguretat 
Pública 



36 TdTiC – Tema 3 Curs 2012 – 2013 

Referències a articles 

TRAPERO ÁLVAREZ, José Luis. 
«Prevenció i investigacció del delicte. 
Crim organitzat i corrupció». Revista 
Catalana de Seguretat Pública, maig 
2010, núm. 22, pàg. 175-197.  
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Referències a articles 

Aquest article de La 
Vanguardia no va signat 
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Referències a articles 

«Iba a Guardiola: “No tens pebrots”». 
La Vanguardia, 4 de novembre de 2011, 
pàg 52. 
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Referències a participacions en 
congressos 

COGNOMS (en versaleta), Nom de l’autor o 
nom de l’entitat responsable de 
l’article. «Títol de l’article». Autoria del 
congrés. Títol del congrés (en cursiva). 
Lloc de publicació: Editorial, any. 
Pàgines. 
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Referències a participacions en 
congressos 

• GALGANO, Francesco. El Contrato en las relaciones transnacionales. 
Principios de derecho contractual europeo y principios de unidroit 
sobre contratos comerciales internacionales: actas del congreso 
internacional celebrado en Mallorca, 26 y 27 de abril de 2007. Madrid: 
Dykinson, 2009, p. 19-26. ISBN: 978-84-9849-460-0. 

• TIRADO ESTRADA, Jesús J. La Extrapolación de la doctrina de la STC 
181/2000 a las Tablas II y IV del Baremo. Aproximación a la postura del 
Tribunal Constitucional. Asociación Española de Abogados 
Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro. Congreso Nacional 
(9è: 2009 : Almeria). Ponencias IX Congreso Nacional, Almería-
septiembre 2009, Asociación Española de Abogados Especializados 
en Responsabilidad Civil y Seguro. Las Rozas, Madrid: SEPIN, 2009, 
p. 273-310. ISBN: 978-84-92666-30-0 
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Referències a d’altres tipus de 
documents impresos 

http://www.bib.ub.edu/?id=383  

• Revistes completes 

• Congressos complets 

• Patents 

• Normes 

• Tesis doctorals  

• Guies i manuals d’estil 
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Referències a textos electrònics, BD i 
programes informàtics complets 

COGNOMS (en versaleta), Nom de l’autor o Nom de 
l’entitat responsable. Títol (en cursiva) [tipus de 
suport]. Responsable(s) secundari(s) (opcional). 
Edició. Lloc de publicació: Editor, data de publicació, 
data d’actualització/revisió (Col·lecció; número) 
(opcional). [Notes] (opcional). <Disponibilitat i accés> 
(obligatori per als documents en línia; opcional per als 
altres). [Consulta: Data de consulta] (obligatori per als 
documents en línia; opcional per als altres). Número 
normalitzat (opcional). 
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Referències a textos electrònics, BD i 
programes informàtics complets 

ACOSTA I ESTÈVEZ, Josep B. et al. Dret internacional 
public [Recurs electrònic]. Barcelona: UOC, 2006 
[Consulta: 11 de novembre de 2010]. ISBN 84-8318-589-
X. 

• B.D.A. Bases de datos Aranzadi [DVD-ROM]. Elcano: 
Aranzadi, 2010 [Consulta: 11 de novembre de 2010]. 
ISSN  1139-9708 

• Westlaw.es: el servicio Internet de Aranzadi [Recurs 
electrònic]. Cizur Menor: Aranzadi. Actualització diària. 
<http://www.westlaw.es/index_cat.html>. [Consulta: 18 
d’octubre de 2011].  
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Referències a contribucions en textos 
electrònics, BD i programes informàtics 

COGNOMS (en versaleta), Nom o Nom de l'entitat 
responsable de la contribució. “Títol de la contribució”. 
Cognoms, Nom o Nom de l'entitat responsable del 
document base. A: Títol del document base (en cursiva) 
[tipus de suport]. Edició. Lloc de publicació: Editor, data 
de publicació, data d'actualització/revisió. Numeració dins 
el document base (opcional). Localització dins el document 
base. Notes (opcional). <Disponibilitat i accés> (obligatori 
per als documents en línia; opcional per als altres). [Consulta: 
Data de consulta] (obligatori per als documents en línia; 
opcional per als altres) Número normalitzat (opcional).  
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Referències a contribucions en textos 
electrònics, BD i programes informàtics 

• AZAGRA, Albert. “Registro civil y orden de los apellidos”. 
A: Abogares />[en línia]. 7 de novembre de 2010. 
<http://www.abogares.com/?p=624>. [Consulta: 11 de 
novembre de 2010].  

• “Nou tutorial en català de Westlaw Aranzadi”. A: Bloc de 
Dret [en línia]. 25 d’octubre de 2010. 
<http://blocdedret.ub.edu/2010/10/25/tutorial-de-westlaw-
aranzadi. [Consulta: 11 de novembre de 2010]. 
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Referències a contribucions en textos 
electrònics, BD i programes informàtics 

Suposeu que la data de 
consulta és1 de novembre 

de 2012 
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Referències a textos electrònics, BD i 
programes informàtics complets 

“Dret”. A: Viquipèdia [en línia].  
<http://ca.wikipedia.org/wiki/Dret>. 
[Consulta: 1 de novembre de 2012]. 
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Referències a contribucions en 
revistes electròniques 

COGNOMS (en versaleta), Nom o Nom de l'entitat 
responsable de la contribució. “Títol de la 
contribució”. Títol de la revista (en cursiva) [tipus de 
suport]. Data d'actualització/revisió, Vol., Núm. 
<Localització dins el document base>. Notes 
(opcional). Disponibilitat i accés (obligatori per als 
documents en línia; opcional per als altres). [Consulta: 
Data de consulta] (obligatori per als documents en línia; 
opcional per als altres). Número normalitzat.  
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Referències a contribucions en 
revistes electròniques 

• CANO, Anna. “¿Cómo elegir y registrar el nombre de 
dominio del despacho?” Iuris. [en línia]. Setembre de 
2008, núm. 130. 
<http://www.revistaiuris.com/ver_pdf.asp?idArt=50629>. 
[Consulta 11 de novembre de 2010]. 

• RABINA, Debbie L. “Copyright protection in Israel: a 
reality of being 'pushed into the corner‘”. Information 
Research [en línia]. 2001, vol. 6, núm. 24. 
<http://informationr.net/ir/6-4/paper110.html>. [Consulta 
11 de novembre de 2010] ISSN: 1368-1613.  
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Referències a contribucions en 
revistes electròniques 

http://publicacions.iec.cat/repositor
y/pdf/00000034/00000019.pdf 

Consulta 1/11/2012 
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Referències a contribucions en 
revistes electròniques 

SALAS FUMÁS, Vicente. «Condiciones para 
el desarrollo de la empresa española». 
Anuari de la Societat Catalana d'Economia 
[en línia]. 2004, vol. 18, pàg. 53-58. 
<http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/0
0000034/00000019.pdf>. [Consulta: 1 de 
novembre de 2012]. ISSN: 2013-9551 
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Referències a contribucions en 
revistes electròniques 

Article sense autor que signi de l’Ara 
disponible a 
http://www.ara.cat/esports/barca/Barca-
Guardiola-Ibrahimovic_0_585541544.html 
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Referències a contribucions en 
revistes electròniques 

«Guardiola, sobre Ibra: “No tinc res a dir, 
no vull fer d’això un tema personal”». Ara 
[en línia]. 5 de novembre de 2011. 
<http://www.ara.cat/esports/barca/Barca-
Guardiola-Ibrahimovic_0_585541544.html>. 
[Consulta: 1 de novembre de 2012]. 
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Referències a d’altres tipus de 
documents electrònics 

http://www.bib.ub.edu/ajuda/com-citar/documents-
electronics/ 

http://www.ub.es/biblio/citae.htm 

• Revistes electròniques completes. 

• Llistes o grups 

• Missatges electrònics 

• Guies i manuals d’estil 
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Referències a documents  
legals 

• Referències completes a la bibliografia 

• Referències abreujades en el text 
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Referències a legislació estatal i 
autonòmica 

Estat o comunitat autònoma (en la llengua del treball). 
Rang de la norma (en la llengua original), núm. número, 
data, nom de la norma. (Diari o butlletí oficial (abreujat), 
número, pàg: pàgina inicial–pàgina final). 
 
Estat o comunitat autònoma [en la llengua del treball]. 
Rang de la norma (en la llengua original), número, data, 
nom de la norma. (Diari o butlletí oficial (abreujat) [en 
línia], número, pàg: pàgina inicial–pàgina final). 
<Disponibilitat i accés>. [Data de consulta]. 
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Referències a legislació estatal i 
autonòmica 

Espanya. Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal. 
(BOE, núm. 281, 24-XI-1995, pàg. 33987).  

Catalunya. Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l'Institut Català de la 
Dona. (DOG, núm. 1167, 12 de juliol 1989, núm. 1167, pàg. 2967-2968). 

Espanya. Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo. (BOE [en línia], núm. 154, 
26-6-2008, pàg. 28482-28504). <http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/26/ 
pdfs/A28482-28504.pdf>. [Consulta: 25/02/2011]. 

IX Conveni col·lectiu autonòmic de treball per al sector de l'ensenyament 
privat de Catalunya per als anys 2008-2009. (DOGC [en línia], núm. 5411,1-
7-2009, pàg. 52661-52709) http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5411/ 
09146143.pdf. [Consulta: 4/10/2012]. 
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Tractats, convenis, acords i 
protocols internacionals 

Nom del tractat, lloc de la signatura, data d’adopció 
del tractat. (Butlletí Oficial de l’Estat (abreujat), 
número, data, pàg: pàgina inicial–pàgina final) (si està 
ratificat per Espanya). 
 
Nom del tractat, lloc de la signatura, data d’adopció 
del tractat. (Butlletí Oficial de l’Estat (abreujat) [en 
línia], número, data, pàg: pàgina inicial–pàgina final) 
(si està ratificat per Espanya). <Disponibilitat i accés>. 
[Data de consulta]. 
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Tractats, convenis, acords i 
protocols internacionals 

Tratado Antártico, Washington, 1 de diciembre de 1959. 
(BOE, núm. 152, 26-6-1982, pàg. 17615-17617). 
 
Acuerdo sobre privilegios e inmunidades de la Corte 
Penal Internacional, Nueva York, 9 de septiembre de 
2002. (BOE [en línia], núm. 294, 7-12-2009, pàg. 103797-
103812). <http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/07/ 
pdfs/BOE-A-2009-19669.pdf>. [Consulta: 25/02/2011]. 
 
Conveni europeu sobre les infraccions que afecten els 
béns culturals, Delfos, 23 de juny de 1985. 
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Directives i  
reglaments comunitaris 

Tipus de norma número oficial de la norma institució 
comunitària, data de promulgació, títol de la norma. 
(Diari oficial i sèrie, número, pàg.: pàgina inicial–
pàgina final). 
 
Tipus de norma número oficial de la norma institució 
comunitària, data de promulgació, títol de la norma. 
(Diari oficial i sèrie [en línia], número, pàg.: pàgina 
inicial–pàgina final). <Disponibilitat i accés>. [Data de 
consulta]. 
 



61 TdTiC – Tema 3 Curs 2012 – 2013 

Directives i  
reglaments comunitaris 

Directiva 74/647/CEE del Consejo, de 9 de diciembre de 
1974, relativa a la lucha contra las orugas del clavel. (DOCE 
L, núm. 352, 28-12-1974, pàg. 41-42). 
 
Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the 
Council, of 30 November 2009, on the conservation of wild 
birds. (OJEU L, núm. 20, 26-1-2010, pàg. 7-25). 
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Directives i  
reglaments comunitaris 

 
Reglamento (UE) n.º 336/2010 de la Comisión, de 21 de 
abril de 2010, relativo a la clasificación de determinadas 
mercancías en la nomenclatura combinada. (DOUE L, 
núm. 102, 23-4-2010, pàg. 25-26). <http://eur-le. 
europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:102:SOM:ES:HTML. 
[Consulta: 01/03/2011.] 
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Jurisprudència espanyola 

Tipus de resolució tribunal número/any, (jurisdicció, 
secció del tribunal) (quan escau), data (número de 
recurs) (quan escau). 

La referència es fa amb la 
llengua en la qual es redacta. 
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Jurisprudència espanyola 

Sentència del Tribunal Constitucional 116/1986, de 8 d’octubre de 1986. 

Interlocutòria del Tribunal Constitucional 126/2008, de 14 de maig de 
2008. 

Sentència del Tribunal Suprem 596/2010 (Sala Civil, secció 1a), de 30 de 
setembre de 2010 (recurs 2108/2006). 

Sentència de l’Audiència Nacional 140/1994 (Sala Social), de 4 de 
novembre de 1994 (recurs 132/1994). 

Interlocutòria de l’Audiència Nacional (Sala Contenciosa Administrativa, 

secció 3a), de 18 de gener de 2005 (recurs 100/2004). 

Interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Navarra 48/2003 (Sala 

Civil i Penal, secció única), de 21 d’octubre de 2003 (recurs 36/2003). 
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Jurisprudència espanyola 
Sentència de l’Audiència Provincial de Càceres 30/2010 (Sala 
Penal, secció 2a), de 4 de març de 2010 (recurs 124/2010). 
Sentència del Jutjat de Primera Instància de Salamanca 215/2010 
(Secció 4a), d’11 d’abril de 2007. 
Sentència del Jutjat de Violència sobre la Dona de Badajoz 6/2008 
(Secció 1a), de 2 de gener de 2008. 
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 128/2003 
(Sala Contenciosa Administrativa, secció 5a), de 19 de novembre 
de 2003 (recurs 69/1999). 
Sentència del Jutjat de Primera Instància de Salamanca 215/2010 
(Secció 4a), d’11 d’abril de 2007. 
Interlocutòria del Jutjat Mercantil d’Oviedo (Secció 1a), de 3 de juliol 
de 2006. 



66 TdTiC – Tema 3 Curs 2012 – 2013 

Jurisprudència de tribunals 
supranacionals 

Tribunal de Justícia de la Unió Europea i Tribunal General 
 
Sentència Tribunal (Sala), data, número d’assumpte, nom 
del cas. 
 

Tribunal Europeu de Drets Humans 
 
Sentència tribunal, nom de l’assumpte, data 

La referència es fa amb la llengua 
en la qual es redacta. 
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Jurisprudència de tribunals 
supranacionals 

Tribunal de Justícia de la Unió Europea i Tribunal General 
 
Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees (Sala 3a), 
de 14 de febrer de 2008, assumpte C-244/0680, Dynamick Medien 
Vetriebs contra Avides Media. 
 
Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala 1a), de 22 de 
desembre de 2010, assumpte C-497/10, Barbara Mercredi contra Richard 
Chaffe. 
 
Sentència del Tribunal de Primera Instància de les Comunitats Europees 
(Sala 1a ampliada), de 16 d’abril de 1997, assumpte T-20/9481, Johanes 
Hartmann contra el Consell de la Unió Europea). 
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Jurisprudència de tribunals 
supranacionals 

 
Sentència del Tribunal de Primera Instància de la Unió 
Europea (Sala 7a), de 30 de setembre de 2009, T-161/05, 
Vischim Srl contra la Comissió de les Comunitats Europees. 
 
Sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, assumpte 
Medvedyev i altres contra França, de 10 de juliol de 2008. 
 
Sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, assumpte 
Haguenauer contra França, de 22 d’abril de 2010. 
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Jurisprudència de tribunals 
supranacionals 

 
Sentència del Tribunal de Primera Instància de la Unió 
Europea (Sala 7a), de 30 de setembre de 2009, T-161/05, 
Vischim Srl contra la Comissió de les Comunitats Europees. 
 
Sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, assumpte 
Medvedyev i altres contra França, de 10 de juliol de 2008. 
 
Sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, assumpte 
Haguenauer contra França, de 22 d’abril de 2010. 
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Referències a documents  
legals 

• Referències completes a la bibliografia 

• Referències abreujades en el text 



71 TdTiC – Tema 3 Curs 2012 – 2013 

Normes legals 

 La primera vegada que es mencionen es donen les dades 
completes. 

 S’afegeix la forma abreujada que s’utilitzarà posteriorment, 
entre parèntesis i precedida d’expressions com a partir d’ara, 
d’ara endavant o d’altres. Aquesta consta del rang –de manera 
abreviada– i el número oficial de la norma. 

 En el cas dels convenis col·lectius de treball, només s’ha de citar 
el número i el nom del conveni. 
 La referència es fa en la llengua en què s’està redactant el treball. 
 Només s’abrevien amb sigles els considerats codis i lleis 
bàsiques. 
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Normes legals 

Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal 
(a partir d’ara CP) 
Reial decret llei 14/1999, de 17 de setembre, sobre 
signatura electrònica (a partir d’ara RDL 14/1999) 
V Conveni col·lectiu estatal d’empreses de treball temporal 
(a partir d’ara V Conveni) 
Directiva 74/647/CEE del Consell, de 9 de desembre de 
1974, relatiu a la lluita contra les erugues del clavell (a 
partir d’ara Directiva 74/647/CEE) 
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Normes legals 

 En el cas de tractats, convenis, acords i protocols internacionals 
s’ha de citar: 

 el nom del tractat, el conveni, etc. i l’any en què es va signar.  

 la referència es fa en la llengua en què s’està redactant el 
treball. 

 només s'abreugen en sigles: 

► Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i 
les llibertats fonamentals (també conegut com a Convenció 
europea dels drets humans)  

►Tractat de la Unió Europea. 
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Normes legals 

Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i les 
llibertats fonamentals, 1950 (a partir d’ara CEDH). 
Tractat de la Unió Europea, 1992 (a partir d’ara TUE). 
Tractat Antàrtic, 1959. 
Convenció de les Nacions Unides sobre el dret del mar, 1982. 
Acord sobre privilegis i immunitats de la Cort Penal 
Internacional, 2002. 
Protocol núm. 7 al Conveni per a la protecció dels drets humans 
i de les llibertats fonamentals, 1984 (a partir d’ara Protocol núm. 
7 al CEDH). 
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Jurisprudència 
• Per citar jurisprudència dins d’un text es pot donar la informació 
abreujada i al final del treball les referències completes. 

• S'abreugen els tipus de resolució i el tribunal 

• En el cas dels tribunals superiors de justícia, de les audiències 
provincials i d’altres tribunals que es trobin en diferents seus judicials 
s’afegeix el nom d’aquesta.  

• S’ha de donar el número de sentència i, separada per una coma, la data 
sense abreujar. 

• Quan la sentència o la interlocutòria no porten número no s’ha de posar 
coma per separar el tribunal de la data. 

• En els TJCE i TEDH s’ha d’afegir el nom de l’assumpte seguit de la data 
sencera separada per una coma. 
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Citació de normes legals i 
jurisprudència 

Forma completa Forma abreujada 
Sentència del Tribunal Constitucional 116/1986, de 
8 d’octubre de 1986 

STC 116/1986, de 8 
d’octubre de 1986 

Interlocutòria del Jutjat de Primera Instància de 
València 760/2004 (Secció 17a), de 29 d’octubre de 
2004 

IJPI València 760/2004, de 
29 d’octubre de 2004 

Sentència del Jutjat de Violència sobre la Dona de 
Badajoz 6/2008 (Secció 1a), de 2 de gener de 2008 

SJVD Badajoz 6/2008, de 2 
de gener de 2008 

Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats 
Europees (Sala 3a), de 25 de febrer de 1987, 
assumpte 168/86, Procurador General contra Yvette 
Rousseau 

STJCE de 25 de febrer de 
1987, ass. 168/86 

Sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, 
assumpte Valenzuela Contreras contra Espanya, de 
30 de juliol de 1998 

STEDH, ass. Valenzuela 
Contreras contra Espanya, 
de 30 de juliol de 1998 
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Abreviacions 
Sigles de codis i lleis bàsiques: Societat Catalana d’Estudis Jurídics. Diccionari 
jurídic català [en línea]. Abreviacions. <http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=4>. 
[Consulta: 25/10/2012.] 
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http://www.bib.ub.edu/index.php?id=2420 

Gestor de la UB (RefWorks) 

http://www.bib.ub.edu/index.php?id=2420
http://www.bib.ub.edu/index.php?id=2420
http://www.bib.ub.edu/index.php?id=2420
http://www.bib.ub.edu/index.php?id=2420
http://www.bib.ub.edu/index.php?id=2420
http://www.bib.ub.edu/index.php?id=2420
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 RefWorks : Guia ràpida. Disponible a: 
<http:www.refworks-
cos.com/refworks/international/es/docs/QSG-
Spanish-NC.pdf>. [Consulta: 02/07/2012] 
 

 Tutorial RefWorks 2.0. Disponible 
a:<http://diposit.ub.edu/dspace/html/2445/14184
/RefWorks.html>. [Consulta: 02/07/2012] 
 

Annex: Recursos al vostre abast 

http://www.refworks-cos.com/refworks/international/es/docs/QSG-Spanish-NC.pdf
http://www.refworks-cos.com/refworks/international/es/docs/QSG-Spanish-NC.pdf
http://www.refworks-cos.com/refworks/international/es/docs/QSG-Spanish-NC.pdf
http://www.refworks-cos.com/refworks/international/es/docs/QSG-Spanish-NC.pdf
http://www.refworks-cos.com/refworks/international/es/docs/QSG-Spanish-NC.pdf
http://www.refworks-cos.com/refworks/international/es/docs/QSG-Spanish-NC.pdf
http://www.refworks-cos.com/refworks/international/es/docs/QSG-Spanish-NC.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/html/2445/14184/RefWorks.html
http://diposit.ub.edu/dspace/html/2445/14184/RefWorks.html

