
Per cercar… Operador 

Dos termes en el mateix document 

Exemple: contrato AND mercantil 
AND 

Qualsevol del termes en el mateix 

document 

Exemple: contrato OR mercantil 

OR 

El primer terme però no el segon 

Exemple: contrato NOT mercantil 
NOT 

Dos termes com frase exacta 

Exemple: "contrato mercantil" 
" " 

Dos termes com frase exacta 

Exemple: [contrato mercantil] 
[ ] 

Dos termes separats per un màxim 

de paraules 

Exemple: [contrato mercantil]/5 
Retornarà tots els documents que 

incloguin els termes separats per un 

màxim de 5 paraules 

/n 

Termes derivats 

Exemple: contrat* 
Retornarà tots els documents que 

incloguin els termes: contrato, 

contratación, contrata,… 

Aquest operador també es pot 

utilitzar dins d'una paraula: con*o 

(retornarà: contrato, convenio,… 

* 

Termes amb qualsevol caràcter 

Exemple: c?sa 
Retornarà tots els documents que 

incloguin termes com: casa, cosa,… 

? 
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 vLex és una base de dades a text complet d’àmbit jurídic 

(autonòmic, estatal i comunitari). Inclou jurisprudència 

(tribunals d’Espanya, Unió Europea i altres països), 

legislació (codis i normes refoses espanyoles i estrangeres; 

butlletins oficials: estatals, autonòmics, europeus i de 

diferents països), contractes i formularis, llibres i revistes, 

convenis col·lectius i notícies. 

A Jurisprudencia es recullen sentencies del Tribunal 

Constitucional des de 1981, del Tribunal Suprem des de 

1977 i del Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea des 

de 1997, entre d’altres. També trobem sentencies dels 

Tribunals Superiors de Justícia, les Audiències provincials, 

l’Audiència Nacional i de la Direcció General de Registres i 

del Notariat. Hi ha una actualització diària de la informació 

recopilada. 

A Legislación es recullen disposicions estatals, 

autonòmiques i comunitàries, també trobem un apartat 

d’actualitat i un altre de codis on hi ha les principals 

normes de cada àmbit del dret refoses en un únic text. 

L’actualització i manteniment de les normes es realitza 

diàriament 

A Libros y Revistas  trobem una base de consulta a text 

complet de revistes especialitzades en cadascuna de les 

matèries tradicionals del Dret, compta amb la mateixa 

actualització que té el format en paper. També trobem més 

de 1.500 obres jurídiques (monografies, manuals, 

diccionaris i obres temàtiques). 

A Contratos y Formularios s’inclouen models de 

formularis i contractes extrets d’obres alienes en format 

html i word. 

A Noticias es recullen, a text complet, els diaris nacionals 

de major tirada i una compilació de dossiers especials sobre 

els temes més consultats. 

Per últim, l’apartat Convenios Colectivos dóna accés a  

tots els convenis des de setembre de 1981. 

 

 

 

La CERCA BÀSICA, que trobem a totes les pàgines, permet 
realitzar una cerca per text lliure a tota la base de dades. 

La CERCA AVANÇADA, que trobem a totes les pàgines, 
permet concretar en la cerca d’informació. Es pot limitar la 

cerca per col·leccions, per a cadascuna d’aquestes es 
presenten camps diferenciats per ajudar a afinar els 

resultats. 

La CERCA PER LISTADO DE FUENTES, que trobem a la part 
superior dreta, permet cercar mitjançant dues opcions: un 

índex de títols on podem navegar per inicials, o a través del 

cercador per títol o autor. 

CERCA PER COL·LECCIONS (legislació, jurisprudència,…) 

on cal seleccionar l’apartat que ens interessa: 

� Contractes i formularis. Hi ha dos opcions de cerca, 

podem navegar mitjançant el llistat de voces anant 
desplegant fins arribar al document concret, o bé, 

podem navegar per obra mitjançant l’índex de títols, 

(triant la inicial que ens interessa) o a través de la caixa 

de cerca per autor/títol. 

� Convenis Col·lectius. Es poden cercar mitjançant els 

índexs per títol, triant la inicial del document que ens 

interessa, o bé, mitjançant les categories: empresa, 

público i sector, anant desplegant fins arribar al 
document concret. També hi ha l’opció de navegar per 

calendari, triant la data que ens interessa 

� Jurisprudència. Es pot accedir directament a qualsevol 
de les fonts jurisprudencials o navegar a través de les 

voces. Si s’accedeix directament a les fonts hi ha la 
possibilitat de navegar entre totes les sentències per 

data. Si la cerca es fa per voces hi ha l’opció d’escriure 
la voz desitjada o es pot acotar la cerca navegant a 
través d’un llistat per matèries. 

� Legislació. Es pot accedir directament a qualsevol dels 
Butlletins Oficials, Diaris, Codis o Normes Legislatives. 

Es pot navegar entre les diferents actualitzacions a 

partir del Calendario i la Consulta por fecha. També 
es pot filtrar per seccions. 

 

 

  

� Llibres i Revistes. Trobem diferents opcions de cerca: 

per obra mitjançant categories, a través d’un índex de 

títols, amb un cercador per títol o autor i per últim a 

través del tesaurus (voces). 

� Notíties. Les notícies jurídiques es poden consultar 

utilitzant camps de text lliure o per data. També es pot 

accedir a les notícies incloses als dossiers especials.  

 

 

A la part dreta de la pantalla on es visualitza el document hi 

ha les opcions dels documents: 

 Tots els documents es poden imprimir ometen els 

gràfics. 

Tots els documents es poden enviar per correu 

electrònic i es pot afegir un comentari que es rebrà 

juntament amb el document. 

Es pot descarregar qualsevol document en format PDF 

o en Word. 

 

 

Els resultats de la cerca en vLex estan ordenats per defecte 

segons la seva rellevància. D’aquesta forma, apareixen en 

primer lloc aquells documents que més s’ajusten als criteris 

cercats. No obstant, es pot canviar el criteri d’ordenació per 

el de data de publicació. 

 

 

Totes les obres i revistes recollides per vLex es poden 

trobar al catàleg de la UB. D’aquesta manera es poden 

cercar a través del catàleg, aquest proporciona un enllaç 

directe al document de la base de dades. 

 

      CONTINGUT       CERCA 

      OPCIONS DELS DOCUMENTS 

       RESULTATS 

VLEX I EL CATÀLEG DE LA UB 


