
La presentació dels resultats varia en funció de la cerca 
plantejada. Si heu marcat l’opció Mostrar Selección Tirant, 
en les pestanyes que ho permetin, només veureu els 
documents més rellevants segons el criteri dels experts de 
l’editorial.  

Els resultats es visualitzen agrupats per jurisdicció, per 
àmbits i/o per tipus de documents en els quals està dividida 
la base de dades (legislació, jurisprudència, formularis, 
etc.). La jurisprudència i la legislació es presenten 
ordenades per rellevància però l’usuari pot determinar si vol 
que l’ordre sigui l’origen o la data. Un cop arribeu al llistat 
de resultats, teniu la possibilitat de veure els termes de la 
cerca marcats en vermell en el text de cadascun dels 
documents trobats (Ver extracto) i els termes del tesaure o 
llista de matèries que han estat utilitzats per classificar cada 
document (Ver voces). Algunes sentències tenen resum i 
comentaris. A la dreta de cada títol del llistat trobareu una 
sèrie d’icones, el nombre dels quals varia segons la cerca. 
Les icones us permetran descarregar els documents en 
format RTF, recuperar les concordances a la selecció de 
Tirant, gravar la informació o imprimir-la.  

Si féu clic en els títols del llistat veureu el text del 
document. Unes icones a la part superior us permetran 
imprimir, enviar por correu electrònic o descarregar el 
document. Un cop visualitzada la informació, comprovareu 
que el text es troba enllaçat amb la legislació, la 
jurisprudència i altres documents citats en els diferents 
documents. En visualitzar les lleis o les sentències també 
podeu accedir a la jurisprudència, la legislació o els 
formularis relacionats i als Documentos recientes, l’històric 
dels darrers documents recuperats durant la sessió.  

Els esquemes estan en format PDF. 

 

 

Alguns dels altres serveis que ofereix Tirant on line: ajuda 
(Preguntas frecuentes), atenció telefònica dotze hores 
diàries durant tot l’any; servei de localització de documents, 
dins i fora de la base de dades; canal RSS per descarregar 
l’actualitat jurídica en un web, etc. 
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Tirant on line és la base de dades jurídica general de 
l’editorial Tirant lo Blanch. Facilita la informació mitjançant 
un sistema de cerca intuïtiu i transparent per a l’usuari. Hi 
trobareu: 

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

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

- articles doctrinals (a text complet o només referències), 
formularis, esquemes, novetats i notícies. 

 

 

Per buscar en Tirant on line, primer de tot, heu de 
seleccionar la pestanya que us interessa (Voces, 
Jurisprudencia, Legislación, etc.) i, a continuació, escriure 
els termes de la vostra cerca en la casella d’interrogació. Es 
poden limitar les cerques només a la selecció dels 
documents més rellevants segons el criteri dels productors 
de la base de dades (Buscar sólo Documentos de la 
Selección Tirant).  

Després marqueu si voleu que la base de dades faci la cerca 
con todas las palabras, con algunas de las palabras o con la 
frase exacta (també es poden posar entre cometes les 
paraules per buscar una expressió exacta). A més a més, 
podeu indicar si voleu utilitzar per definir els criteris 
d’interrogació els operadors de proximitat (els quals 
només permeten treballar amb un màxim de tres paraules i 
són de dos tipus: Palabras clave,-respecta l’ordre en el qual 
hàgiu escrit els termes- o Proximidad –fa la cerca en 
qualsevol ordre-) o els operadors booleans (utilitzeu els 
botons Y, O o NO –caràcters *, | i !, respectivament-).  

No cal accentuar les paraules per fer la cerca. 

 

Podeu afinar la cerca encara una mica més si escriviu a la 
caixa de la part superior de la pantalla de visualització dels 
resultats nous termes d’interrogació. A continuació us 
detallarem algunes de les principals característiques dels 
diferents apartats que integren la base de dades: 

Inicio 

      CERCA 

      CONTINGUTS  

Des de la pàgina inicial podeu buscar les paraules del 
vostre interès a tota la base de dades. Mentre les escriviu, 
el cercador us suggerirà expressions de cerca. També us 
permetrà buscar pel TOL o número referencial de 
l’editorial (equivalent a la funció del número marginal de 
les publicacions d’Aranzadi).  

Des d’aquesta pantalla també teniu accés a Novedades 
(agrupades per àmbit i tipus de document), Actualidad 
Legislativa (butlletins d’actualització mensual), Calendarios 
(laborals, d’horaris comercials, etc.) i Personalización (per 
gravar les cerques pròpies, documents, etc.). 

Voces 

Permet la cerca pels conceptes jurídics més rellevants, 
agrupats en cinc àmbits: Privado, Público, FInanciero-
Tributario, Laboral i Penal. Els conceptes estan ordenats 
alfabèticament dintre de cadascun dels àmbits i contenen 
documentació rellevant indexada pels experts. Es pot 
arribar a la informació desitjada mitjançant l’índex 
sistemàtic o el buscador. 

Jurisprudencia 

A l’hora de buscar jurisprudència, el cercador permet 
precisar els termes d’interrogació amb altres dades 
referides a la resolució, com ara el seu tipus, la jurisdicció, 
l’origen (o tribunal), el ponent, la data o la norma i/o 
l’article amb els quals està relacionada. 

Si féu clic a la icona de la lupa s’obriran unes finestres que 
us facilitaran la tasca d’emplenar els camps de color gris. 

Legislación 

A més de pel títol de la norma i per les expressions que 
puguin formar part del text del document, el buscador de 
legislació permet afinar la cerca per article (en el cas de la 
normativa bàsica), butlletí de publicació, rang de la norma, 
localitat (camp de color gris per trobar ordenances locals) i 
data. 

  Aquest cercador incorpora un Índice de legislación (amb les 
normes classificades per àmbits), la Legislación básica 
(classificada per matèries), la Legislación internacional 
(enllaços, per països, a webs externs) i Boletines en su e-
mail (subscripció per rebre informació diària dels butlletins 
i diaris oficials).  

Formularios 

Es pot afinar la cerca per expressió indicant el títol del 
formulari, l’àmbit, si el que busqueu ha d’estar escrit en 
espanyol o en qualsevol altre idioma, el tipus d’emissor o si 
preferiu que la cerca només es realitzi entre els documents 
més rellevants seleccionats per l’editorial.  

Inclou un Índice de formularios en el qual trobareu els 
documents agrupats per àmbits. 

Biblioteca/Bibliografía 

Aquestes pestanyes us permetran localitzar doctrina. Des 
de Biblioteca accedireu al text complet de prop de 3000 
llibres i articles doctrinals de Tirant lo Blanch i d’altres 
editorials (buscant per autor, títol, data, àmbit o des de 
l’índex), mentre que a Bibliografía només trobareu citada 
una selecció de llibres i articles de revista (per autor, 
coordinador, any, àmbit, revista i editorial).    

Consultas 

Permet recuperar les consultes plantejades a diferents 
organismes públics i privats per títol, àmbit, tipus de 
consulta, emisor i data. 

Temas 

Des d’aquesta pestanya recuperareu tot el contingut de la 
base de dades (legislació, bibliografia, formularis, etc.) 
sobre un tema concret. L’índex de matèries permet 
recuperar la documentació més rellevant, seleccionada i 
organitzada pels experts de l’editorial. 

Esquemas 

Es presenten en forma d’índex i donen accés a la informació 
de manera ràpida i gràfica.  

Multimedia 

Una petita col·lecció de vídeos de conferències 
pronunciades per especialistes. No té cercador. 

 


