
 

 

S’ha de crear un compte personal a vLex, o bé via  

Twitter, Facebook o LinkedIn per tenir accés a les  

opcions següents:  

 

 

L’Historial permet tenir accés a l’històric de cer-

ques, documents, categories i obres consultades. 

 

 

Les Notas permeten treballar en un document 

marcant-hi fragments i posant-hi anotacions.  

 

 

La carpeta permet classificar els documents i orga-

nitzar-los segons les necessitats.  

 

Els favorits permeten fer una primera selecció del 

contingut favorit per després poder-hi treballar 

més acuradament.  

 

Enviar a... permet compartir els documents selec-

cionats amb contactes de les xarxes socials 

(Twitter, Facebook, LinkedIn...); exportar-los a 

gestors bibliogràfics; copiar-ne l’enllaç o obtenir el nú-

mero identificador únic del recurs (ID vLex).  

 

Permet crear alertes per estar informat de les no-

vetats sobre els criteris de cerca seleccionats.  

 

Permet canviar el cos de la lletra, l’estil de color o 

justificar el text. 

 

Permet seguir de manera individualitza-

da una llei, un conveni col·lectiu, un for-

mulari o qualsevol altre document del 

qual es vulgui fer el seguiment.  
 

 

 

 

Totes les monografies i revistes recollides a vLex es tro-

ben al Cercabib del CRAI UB. Amb el Cercabib es poden 

buscar en el catàleg, que proporciona l'enllaç directe al 

document dins de la base de dades.  
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I M P O R T A N T 

Per accedir a aquesta base de dades, així com a la 

resta de recursos electrònics contractats pel CRAI, 

s’ha d’activar el SIRE i autenticar-se amb l’identificador 

UB (el mateix que s’utilitza per accedir a la intranet 

UB). 

Més informació a: 

http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-

recursos/acces-recursos-proxy 

Accediu a tots els recursos en suport paper i  

electrònic del CRAI a través del Cercabib. 

cercabib.ub.edu 

Per saber-ne més, accediu al Servei d’Atenció als 

Usuaris, un servei d’atenció personalitzada les 24 

hores del dia i 7 dies a la setmana. 

crai.ub.edu/sau 

Al web del CRAI hi podeu trobar més informació 

sobre els propers cursos que s’impartiran a la vostra 

biblioteca. 

crai.ub.edu/formacio 

VLEX I CERCABIB 

cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1712306 

UTILITATS AUXILIARS 

http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy
http://bit.ly/2sO5WCQ
http://cercabib.ub.edu/iii/encore/;jsessionid=0E0419901F56458E330A0834DAACC118?lang=cat
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/sau
http://crai.ub.edu/ca/formacio


      CONTINGUTS 

vLex España és una base de dades a text 

complet d’àmbit jurídic (autonòmic, estatal 

i comunitari). Inclou jurisprudència de tri-

bunals d’Espanya, la Unió Europea i altres 

països; legislació (codis i normes refoses espanyoles i 

estrangeres); butlletins oficials; contractes i formularis; 

llibres i revistes; convenis col·lectius; notícies i guies de 

consulta (els Prácticos vLex).  

 

En el moment d’accedir a la base de dades també es 

poden triar les opcions següents : 

 

 

vLex Práctico Procesal Civil, que inclou els judicis de-

claratius, els processos especials, el procés d’execució o 

els recursos i nul·litat d’actuacions.  

 

vLex Práctico Procesal Penal, que recull tots els tipus 

d’infraccions i sancions, a més de l’anàlisi exhaustiva de 

cadascuna de les fases del procediment sancionador. 

 

vLex Práctico Contencioso-Administrativo, que conté 

la jurisdicció contenciosa administrativa i informació 

sobre el procediment contenciós i els procediments es-

pecials.  

 

Des de cada opció es pot anar fàcilment a qualsevol de 

les altres tres.  
 

 

A vLex España, a Índice, hi trobem:  
 

Legislación, amb disposicions estatals, auto-

nòmiques i comunitàries, per matèria o per 

àmbit territorial.  

 

Boletines oficiales, d’àmbit estatal, autonòmic i euro-

peu.  

 

Jurisprudencia, amb sentències de tribunals internacio-

nals, de la Unió Europea i d’Espanya. 

 

Doctrina administrativa, amb resolucions d’organis-

mes administratius.     

 

Convenios colectivos, per sector, per empresa i públics.    

 

Libros y revistas, amb el text complet de llibres 

(monografies, manuals, diccionaris i obres temàtiques) i 

revistes especialitzades. 

 

Contratos y formularios, amb contractes i formularis 

per tipus i fonts destacades per categoria.  

 

Iniciativas legislativas, amb projectes i proposicions de 

llei per legislatura, comissió competent i situació actual.  

 

Noticias, amb accés al Blog de actualidad vLex i a l’He-

meroteca amb premsa espanyola d’informació general, 

local i especialitzada.  

Prácticos vLex, amb guies de consulta pràctiques que 

permeten analitzar els aspectes clau de les diferents 

matèries del Dret. Es pot accedir al procesal civil, al pro-

cesal penal i al contencioso-administrativo. 

 

Un Tesauro (cerca per àrea del dret) i un Listado de 

fuentes (cerca per un llistat de fonts a text complet) 

complementen la cerca en aquesta opció.  

 

L’apartat Índice de les opcions vLex Práctico Procesal 

Civil, vLex Práctico Procesal Penal i vLex Práctico Con-

tencioso-Administrativo classifiquen el contingut segons 

els apartats: Práctico..., Esquemas procesales, Jurispru-

dencia, Formularios i Listado de Fuentes (a l’opció Con-

tencioso-Administrativo, a més, segons l’apartat Consul-

tas). 
 

Des de cada opció de 

vLex hi ha, primer, a la 

part de dalt de la pan-

talla, un cercador general que permet fer consultes ràpi-

des. En el moment d’escriure els termes de la interroga-

ció, el sistema suggereix, en un desplegable, resultats 

en totes o alguna de les opcions següents: Resultado 

principal, Búsquedas populares, Documentos destaca-

dos, Smart Topics, Fuentes o Lo más reciente.  
 

  

 

Des de cada opció, Buscar permet perfilar la 

cerca, limitant mitjançant:  

 

Buscar en... que permet cercar per Contenido 

(legislació, jurisprudència, convenis, formula-

ris...). A vLex España es pot filtrar, també, per jurisdic-

ció (España, Unión Europea i Derecho Internacional). 
 

Palabras, que permet diferents combinacions dels ter-

mes de la cerca. Situant el cursor sobre el camp Opera-

dores avanzados apareix un quadre amb una ajuda per 

fer cerques utilitzant operadors booleans (vegeu apartat 

següent). Traducir términos de búsqueda permet la tra-

ducció simultània dels termes de cerca a un idioma en 

concret o bé a qualsevol idioma de la llista.  
 

Filtros, que permet perfilar per normativa citada, re-

sum, títol, data i número d’identificació del document 

vLex. vLex España, a més, permet filtrar per àrea i per 

veu del tesaurus.  

 
 

 

 

Els resultats d’una cerca es mostren ordenats, per defec-

te, segons la seva rellevància, però es pot canviar el cri-

teri d’ordenació per data o per popularitat.  

 

Els resultats es poden filtrar, també, per diferents crite-

ris (tipus de document, data, paraules, etc.).  

 

Els documents que resulten d’una cerca es poden impri-

mir, descarregar i traduir a diversos idiomes. 

 

      CERCA 

Cercador general 

Cercador específic 

RESULTATS 

Operadors avançats 

Operador Els resultats contindran 

Cerques bàsiques 
 

a AND b 
Dos termes en el mateix document. 

Ex.: contrato AND mercantil 

a OR b Qualsevol dels termes en el mateix 

document. 

Ex.: contrato OR convenio 

a AND NOT b El primer terme però no el segon. 

Ex.: contrato NOT mercantil 

“a” La paraula exacta. 

Ex.: “contrato” 

“a b c” La frase exacta. 

Ex: “contrato mercantil de agencia” 

Cerques  

complexes 

 

a AND (b OR c) El primer terme i qualsevol dels ter-

mes del parèntesi. 

Ex.: Trabajo AND (mobbing OR 

“acoso laboral”) 

abc* Termes que comencin amb els ca-

ràcters. 

Ex.: arrend* 

[a b c] Termes a menys de 30 paraules de 

distància 

[a b c]/N Termes a menys de N paraules de 

distància 


