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Presentació del CRAI Biblioteca de Dret de la Universitat de Barcelona 

 
Benvinguts al CRAI Biblioteca de Dret de la 
Universitat de Barcelona. La Biblioteca de Dret 
forma part del Centre de Recursos per a 
l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la UB.  
 
La biblioteca proporciona a la comunitat 
universitària l’accés a una de les col·leccions més 
importants de recursos documentals i electrònics 
especialitzats en l’àmbit jurídic espanyol. 
 
Un cop us hàgiu matriculat, rebreu el carnet de la 
UB i haureu de passar per la Biblioteca per 
activar-lo. Aquest carnet us donarà accés al 
préstec de llibres i altres serveis. 

L’horari de la biblioteca és de dilluns a divendres 
de 8.30 hores a 20.30 hores. Aquest horari es 
modifica en determinades èpoques de l’any, com 
per exemple en períodes d’exàmens, quan 
s’amplia als caps de setmana.  
 
La biblioteca té cinc plantes i un soterrani. A 
grans trets, a la primera planta hi podeu trobar 
obres generals jurídiques i no jurídiques, 
manuals, legislació i jurisprudència; a la segona, 
tercera i quarta hi ha el fons de llibres 
especialitzats, i al soterrani hi podeu consultar les 
publicacions periòdiques.  

 
 

Planta 0  

 
A la planta 0 hi ha el taulell de préstec i 
informació bibliogràfica, on us heu de dirigir per 
treure documents en préstec, fer reserves, 
retornar els llibres prestats, etc. Per utilitzar 
aquest servei cal presentar el carnet UB. També 
podeu sol·licitar en préstec ordinadors portàtils 
durant quatre hores per utilitzar dins del recinte 
de la biblioteca, que disposa de wifi en totes les 
sales.  
 
Si teniu qualsevol dubte sobre cerques 
bibliogràfiques especialitzades o necessiteu 
informació sobre l’accés a les col·leccions i als 
recursos electrònics, també podeu adreçar-vos al 
taulell de la planta 0, on el personal bibliotecari 
atendrà la vostra consulta. 
 
A l’entrada hi ha la màquina d’autopréstec, des 
d’on vosaltres mateixos podeu realitzar préstecs i 

devolucions de documents. A la pàgina de 
Youtube de la biblioteca hi podeu trobar un vídeo 
on s’ensenya com funciona.  
 
A més a més, hi ha vuit ordinadors amb accés al 
catàleg col·lectiu, que permet accedir a tots els 
recursos documentals de totes les biblioteques 
de la UB, i deu ordinadors amb connexió a 
Internet. Per fer servir aquests ordinadors us heu 
d’identificar com a membres de la UB. 
 
Si continueu avançant per la planta, al fons hi 
trobareu l’expositor de novetats, que s’actualitza 
setmanalment, i una fotocopiadora d’autoservei. 
Per poder utilitzar-la heu de comprar una targeta 
magnètica recarregable, que s’obté als recintes 
on hi ha les fotocopiadores. 

 
 

Primera planta  

 
A la primera planta estan situades les obres de 
referència generals i jurídiques. Aquests materials 
de consulta estan exclosos de préstec.  
 
En aquesta planta també hi podeu trobar 
legislació espanyola bàsica, manuals de dret  
espanyols, pràctiques, i tesis i tesines. També hi 

ha el fons de Geografia i Història, Ciències Socials, 
Sociologia, Dret Comparat i Drets Estrangers, el 
fons del Centre d’Estudis Canadencs i la 
biblioteca dipositària de les Nacions Unides.  
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En una altra sala d’aquesta planta s’hi localitza la 
col·lecció de Reserva, on es guarden exemplars 
impresos entre el segle XVI i l’any 1820. Aquest 
fons antic està exclòs de préstec. Si desitgeu 

consultar-ne algun exemplar, ho haureu de 
sol·licitar al personal de la biblioteca. 
 
La primera planta disposa de 20 ordinadors de 
lliure accés a Internet i de 284 punts de lectura. 

 

Segona, tercera i quarta planta 
 
A la segona planta hi podeu trobar el fons de 
Filosofia del Dret, Història del Dret, Dret Romà, 
Dret Canònic i Dret Eclesiàstic de l’Estat.  
 
En aquesta planta hi ha l’Aula Aranzadi. Es tracta 
d’un espai creat per oferir un suport especialitzat 
i personalitzat sobre la base de dades de 
l’editorial. 
 
Al fons de la planta hi ha dues sales de treball en 
grup per a alumnes de primer cicle. Les reserves 
d’aquestes sales es fan al taulell de préstec i 
tenen una durada màxima diària de dues hores. 
Per a més informació sobre el seu funcionament 
consulteu la pàgina web del CRAI.  
 
A la tercera planta se situa el fons de Dret 
Internacional Públic, Dret Internacional Privat, 
Dret Constitucional, Ciència Política, Dret 
Administratiu, Dret Processal Civil i Penal, Dret 
Penal i Criminologia, així com les sales de treball 3 
i 4 destinades a doctorands i doctorandes, 
estudiants de postgrau i professorat convidat. 

A la quarta planta hi podeu trobar el fons de Dret 
Civil, Dret Mercantil, Dret del Treball, Economia i 
Hisenda Pública, Dret Financer i Tributari i la sala 
de treball número 6 per a estudiants de primer 
cicle.  
 
En aquesta planta també hi ha una aula de 
formació, on s’imparteixen sessions de formació 
adreçades a diferents tipus d’usuaris. Al Campus 
Virtual hi podeu consultar les dates de les 
sessions. 
 
El fons pot circular lliurement per tota la 
biblioteca. Un cop hàgiu fet servir qualsevol 
document, deixeu-lo als carros que trobareu a 
cada planta, no el retorneu al lloc d’on l’heu 
agafat.  
 
Cerqueu les obres que necessiteu a través del 
catàleg i fixeu-vos en la seva localització i en la 
disponibilitat. Si el llibre es troba a la Biblioteca 
de Dret, anoteu-ne el topogràfic per poder 
cercar-lo a les prestatgeries. 

 
 

Planta -1  

 
Finalment, al soterrani hi ha l’Hemeroteca, on es 
poden localitzar totes les publicacions 
periòdiques ordenades alfabèticament pel títol. A 
l’entrada hi ha un expositor amb els últims 
números d’algunes revistes seleccionades. Les 
revistes no es deixen en préstec. 
 
Al soterrani també hi ha una màquina 
fotocopiadora/impressora d’autoservei. 
 
Els lavabos de noies són a la segona i quarta 
planta, i els de nois, a la tercera planta. 
 
Recordeu que podeu trobar més informació 
sobre els recursos i els serveis a la web del CRAI. 

Per a qualsevol dubte, aclariment o suggeriment, 
el personal de la biblioteca és a la vostra 
disposició. 


