
Coneix el CRAI Biblioteca 
 en 5 minuts 

El que necessites saber del  
CRAI Biblioteca de Dret 

  Curs 2012-2013 



El Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació dóna suport 
a la docència, l'aprenentatge, la investigació i l'extensió universitària, i 

té la missió de facilitar l'accés i la difusió dels recursos d'informació, 
col·laborar en els processos de creació del coneixement i contribuir en 

la consecució dels objectius de la Universitat.  

El CRAI de la Universitat de Barcelona 

Missió 



La construcció de l’edifici de l’actual Facultat de Dret 
el 1958 no va permetre organitzar de manera 
unitària els fons dels seminaris i els donats per la 
Universitat de Barcelona. Es van repartir entre els 
catorze departaments que aleshores integraven la 
facultat i una biblioteca general. 

La unificació de les col·leccions departamentals en la 
biblioteca tal i com la coneixem ara va tenir lloc l’any 
1985.  

El CRAI Biblioteca de Dret combina els fons de 
recerca i els especialitzats dels ensenyaments 
impartits a la Facultat: Dret, Ciències Polítiques i de 
l'Administració, Gestió i Administració Pública, 
Investigació Privada, Criminologia i Política 
Criminal, Graduat Superior en Seguretat Pública i 
Privada. 

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

El CRAI Biblioteca de Dret 

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


El CRAI Biblioteca de Dret obre de 8:30 a 
20:30, de dilluns a divendres.  
 

Aquest horari s’amplia en períodes 
d’exàmens.  

 

 

 

 

 

Servei en línia, les 24 hores, a: 
http://www.bib.ub.edu 

Horari 
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/dret/ 

 557 punts de lectura. 

 3 fotocopiadores/impressores d’autoservei. 

 58 ordinadors per a la consulta. 

 10 portàtils per a préstec dins de la Biblioteca. 

 5 sales de treball. 

 1 sala per a professors. 

 1 sala de formació, equipada amb 10 ordinadors. 

 57 punts de connexió de portàtils. 

 Zona Wi-Fi. 

 1 màquina d'autopréstec. 

 1 bústia de retorn de documents. 

Equipaments 
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/dret/ 

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


Distribució del fons: planta 1 

A    Obres generals no jurídiques 

B    Obres generals jurídiques 

F    Geografia i Història 

G    Ciències socials 

H    Dret comparat i estranger 

/M  Manuals espanyols 

/L   Legislació bàsica 

/P   Pràctiques 

/Z   Tesis i tesines 

 



Distribució del fons: plantes 2, 3 i 4  I Filosofia del Dret 

 J Història del Dret 

 K Dret romà 

LA Dret canònic 

LB Dret eclesiàstic 

 MA Dret internacional públic 

 MB Dret internacional privat 

 MC  Relacions internacionals 

 NA Dret constitucional 

 NB Ciència política 

 O Dret administratiu 

 PA Dret processal civil 

 PB Dret processal penal 

 PG Organització de la justícia 

 Q Dret penal 

 R Dret civil 

 S Dret mercantil 

 T Dret del treball 

 U Economia i Hisenda pública 

 V Dret financer i tributari 

 



Distribució del fons: soterrani (hemeroteca) 

Publicacions periòdiques 

Publicacions oficials 

Obres de referència 

 

Les publicacions periòdiques s’ordenen alfabèticament 
per títol de l’A (Secció I) a la Z (Secció VIII). 



Reserva 

Una part de l’important fons de reserva de la Universitat de Barcelona es custodia al CRAI Biblioteca de 
Dret, amb un total de 1.850 llibres editats des del segle XVI fins al segle XIX, de gran importància des 
d’un punt de vista històric i jurídic, en tractar-se d’edicions d’obres de juristes i canonistes, així com 
disposicions normatives del citat període. Totes aquestes obres figuren en el catàleg de Fons antic del 
CRAI i formen part del fons de Reserva. 
  
Pel que fa al dret català, la secció de Reserva de Dret acull edicions d’obres dels que varen constituir 
l’anomenada doctrina dels doctors (J. Cancer, J.P. Fontanella, J. Finestres, etc.). També es poden trobar 
vàries edicions del Llibre del Consolat del Mar. 
 
Aquest fons és un element important per a l’estudi de la tradició jurídica catalana i la seva incidència en 
el món actual, i va més enllà del valor bibliogràfic de les edicions de les obres esmentades. 



Aula Aranzadi 

L'Aula Aranzadi es troba a la segona planta del CRAI Biblioteca de Dret 
i està atesa per dos becaris que s'encarreguen de facilitar ajut en el 
funcionament de tots els productes de l’editorial Aranzadi.   
 
Ofereix els següents serveis:  

http://www.bib.ub.edu/biblioteques/dret/aula-aranzadi/ 

Informació bibliogràfica i ajuda personalitzada en la utilització 
de la base de dades Westlaw Aranzadi.  

Sessions formatives teòrico-pràctiques sobre el funcionament de 
la base de dades Westlaw Aranzadi. 
 

La reserva de plaça a aquestes sessions es pot fer mitjançant el 
Campus Virtual UB - Formació. 
http://www.ub.edu/usu/formacio/dret/form_amida_dret.html 
 

http://www.bib.ub.edu/biblioteques/dret/aula-aranzadi/
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/dret/aula-aranzadi/
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/dret/aula-aranzadi/
http://www.ub.edu/usu/formacio/dret/form_amida_dret.html


El Catàleg de les Biblioteques de la UB 

És la principal eina d'accés a tots els documents disponibles a les 
biblioteques (llibres, revistes, recursos electrònics, enregistraments 
sonors, vídeos, multimèdia, etc.) i a un important fons antic 
(manuscrits, incunables, pergamins, gravats, llibres impresos del 
segle XVI fins a 1820).  
 
Disposa de: 
 

Cerca ràpida : als camps autor, títol, paraula clau, matèria i lloc 
d’impressió. 

Cerca avançada : als camps autor, títol, paraula clau, matèria i  
nota. Ofereix la possibilitat d’usar operadors booleans i de 
limitar per ubicació, idioma, any de publicació i tipus de 
material. 

Altres cerques : per ISBN/ISSN, topogràfic, col·lecció, etc. 

http://cataleg.ub.edu/ 

http://cataleg.ub.edu/


Guies temàtiques 

Són una selecció de recursos d'informació relacionats amb els àmbits 
temàtics de docència i de recerca de la Universitat. 
 
Aquestes guies, realitzades pel personal bibliotecari, us ajuden a: 
 

Trobar de manera sistemàtica enllaços a dreceres web (blocs, 
llistes de distribució, etc.) d'arreu del món rellevants per a cada 
un dels apartats temàtics. 

Accedir a les bases de dades, llibres i revistes electròniques 
especialitzades de què disposa la biblioteca. 

Accedir a manuals i tutorials en línia. 

Trobar documents sobre aquestes matèries al Catàleg de les 
Biblioteques de la UB. 
 

http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/dret/ 

http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/dret/
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El Campus Virtual 

El Campus Virtual és un entorn d’aprenentatge en línia adaptat a les 
necessitats d’aprenentatge presencial, semipresencial i a distància de la 
Universitat de Barcelona i de tot el Grup UB. 
 
La dinàmica del Campus Virtual es desenvolupa en les aules virtuals, en un 
espai propi denominat curs, que us permet, per mitjà de sessions 
autenticades (codi MónUB), l’accés als materials docents publicats pel 
professorat; el treball col·laboratiu amb la resta d’alumnes i el professorat; 
la comunicació a través de llistes de distribució, fòrums, xats, etc… 
 
La bibliografia recomanada per cada professor dins l’espai virtual es troba 
enllaçada amb el Catàleg de les Biblioteques de la UB, de manera que 
podreu conèixer ràpidament la disponibilitat d’aquest document a la 
Biblioteca. 

http://campusvirtual.ub.edu/ 

http://campusvirtual.ub.edu/


Accés als recursos des de fora de la Universitat 

Podeu accedir a tots els recursos d'informació electrònics, contractats per la Biblioteca, des d'un 
ordinador situat fora de la xarxa de la UB mitjançant un servidor proxy o intermediari.  
 
Heu de configurar el vostre navegador i disposar de  l‘identificador i contrasenya amb els que 
s'accedeix a les Intranets UB (PDI, InfoPAS o MónUB) i al correu electrònic.  
 

La configuració es pot activar i desactivar en qualsevol moment.  

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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Accés a ... Identificador Contrasenya 

Ordinadors 

WIFI 

El meu compte 

Part esquerra de l’adreça de correu UB + 
.alumnes 

jram7@ub.edu 

Exemple: jram7.alumnes 

Contrasenya intranet UB 
(establerta per l’usuari) 

Campus Virtual 

Correu UB 

Món UB  

Servidor Proxy 

Identificador intranet UB* (4 caràcters) 

Exemple: cdxl 
 

*es troba al full de matrícula 

Contrasenya intranet UB 

(establerta per l’usuari) 

Autenticació als serveis en línia 
http://www.bib.ub.edu/serveis/autenticacio/ 

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


Servei de Préstec de documents 

 

El servei de préstec permet la consulta dels fons bibliogràfics de les biblioteques del CRAI de la UB fora 
dels recintes per un període de temps determinat. És imprescindible disposar del Carnet UB o un 
document identificatiu que acrediti el vostre dret a préstec. 

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

Documents exclosos de préstec 

 Revistes. 

 Obres de referència (inclou legislació, diccionaris, etc.) 

 Fons antic. 

 Llibres identificats amb un gomet vermell.  

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


Condicions i durada del préstec segons tipologia d’usuaris (1) 
 http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec/condicions-i-durada-del-prestec/ 

 Excepció: Bibliografia recomanada (BR): 7 dies. 
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Condicions i durada del préstec segons tipologia d’usuaris (2) 
 http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec/condicions-i-durada-del-prestec/ 

 Excepció: Bibliografia recomanada (BR): 7 dies. 
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Renovacions 

Il·limitades sempre que el document no hagi 
estat demanat per altra persona. 
 
Podeu efectuar la renovació dels vostres 
documents en préstec al taulell, per telèfon 
o bé Internet, des de l’opció El meu compte:  
 

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

Reserves 

Per reservar documents, apropeu-vos al taulell 
o feu-ho a través del catàleg identificant-vos 
prèviament a El meu compte. 
 
Si necessiteu un document que no es troba a la 
vostra biblioteca UB habitual, però es troba en 
una altra biblioteca de la UB: 
 
a) podeu anar a la biblioteca on es troba el 
document i fer el préstec amb el vostre carnet 
UB o, 
 
b) podeu demanar al taulell de la vostra 
biblioteca habitual que us portin els documents 
de la biblioteca que vulgueu. Normalment 
arriben en uns 3 o 4 dies. 

Sancions 

Préstec normal: 1 dia de sanció per document 
i dia de retard. 
Préstec de Bibliografia Recomanada: 4 dies 
de sanció per document i dia de retard. 

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


PUC: préstec entre les biblioteques del CBUC 
http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec/prestec-institucions/ 

http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec/prestec-institucions/
http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec/prestec-institucions/
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Servei de Préstec de portàtils 

El CRAI Biblioteca de Dret disposa d’ordinadors portàtils per facilitar a 
l’alumnat, al professorat i al personal d’administració i serveis l’accés a 
la informació electrònica i a la xarxa Wi-Fi de la UB. 
 
Per accedir al préstec de portàtils necessiteu: 

Signar el contracte de portàtils. 

Podeu signar el contracte i demanar el préstec dels portàtils al taulell 
del CRAI Biblioteca. 

Tenir el carnet UB actualitzat. 

No tenir cap sanció per retard en el retorn de documents en el 
moment del préstec. 

http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec/prestec-portatils/ 

http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec/prestec-portatils/
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Imprimir des dels ordinadors del CRAI Biblioteca 
http://www.youtube.com/watch?v=cLaVdvEbO2c 

http://www.youtube.com/watch?v=cLaVdvEbO2c
ealba
Sello



Servei de Préstec Interbibliotecari Servei de Fotocòpies gratuïtes 

L’objectiu d’aquest servei és la localització i 
l’obtenció de l’original o la còpia de 
qualsevol tipus de document que no es 
trobi als centres de la Universitat de 
Barcelona. 
 
Es tracta d’un servei sotmès a tarifes. 

Permet obtenir de forma gratuïta còpia 
d'articles (en versió paper o electrònica) de 
revistes subscrites per la UB que no es 
troben a la biblioteca del CRAI que utilitzeu 
habitualment i que no són accessibles en 
format electrònic. 
 
Exemple: la vostra ubicació de treball és Dret 
i voleu un article d'una revista que es troba a 
al CRAI Biblioteca de Lletres. 
 
Servei adreçat a : 

Professors i investigadors 

Estudiants de 3r cicle 

Personal d'administració i serveis de la UB. 

http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec-interbibliotecari/ http://www.bib.ub.edu/serveis/fotocopies-gratuites/ 

http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec-interbibliotecari/
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Servei de Formació d’usuaris 

La seva finalitat és la de facilitar a la comunitat universitària el coneixement en l‘ús dels recursos 
d'informació disponibles en qualsevol suport a les biblioteques del CRAI. Aquest objectiu 
s’aconsegueix mitjançant:  

http://www.bib.ub.edu/serveis/formacio-usuaris/ 

Sessions de formació programades 
http://cvformacio.ub.edu/course/view.php?id=2345  
 Sessions a mida 
http://www.ub.edu/usu/formacio/dret/form_amida_dret.html 
 
Autoformació: tutorials, guies i presentacions. 
http://cvformacio.ub.edu/course/view.php?id=2346 

http://www.bib.ub.edu/serveis/formacio-usuaris/
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El CRAI Biblioteca de Dret disposa de sis sales de treball, tres per a ús d’estudiants de Grau, dos 
destinades als estudiants de Màster o Doctorat i una d’ús exclusiu per a professors.  
 

Les tres sales destinades a estudiants de Grau (Sales 1, 2 i 5) es reserven mitjançant el catàleg. 
Seguiu les instruccions a: 

http://www.bib.ub.edu/serveis/espais-aprenentatge/reservar-sales-treball/ 

 

Cada sala té una cabuda màxima de 10 persones i es reservaran per a un mínim de 2 persones. 
En cas de tenir algun bloqueig del servei de préstec, no es podrà fer ús d’aquest servei fins que 
l’usuari no tingui cap sanció pendent.  

 

Sales de treball 
http://www.bib.ub.edu/serveis/espais-aprenentatge/sales/ 
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Participa! 

Feu-nos arribar qualsevol suggeriment o dubte al servei Pregunteu al Bibliotecari 
(PaB) del CRAI. 

 
Segueix el Twitter del CRAI Biblioteca de Dret.  
http://twitter.com/bibdret 
 
Escriu al mur de la Biblioteca a Facebook. 
Biblioteca de Dret. Universitat de Barcelona 
 

Visita el canal de la Biblioteca a Youtube.  
http://www.youtube.com/user/BibliotecadeDret 
 

http://www.bib.ub.edu/gestions/consultes/pab/ 

http://twitter.com/bibdret
http://www.facebook.com/pages/Barcelona-Spain/Biblioteca-de-Dret-Universitat-de-Barcelona/66829778687
http://www.youtube.com/user/BibliotecadeDret
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Gràcies per la 
vostra atenció 

© CRAI, Universitat de Barcelona 2013 


