
ICONES BÀSIQUES 

A la base de dades apareixen nombroses icones de les 

quals es pot conèixer el significat col·locant el cursor al 

damunt (sense clicar). Algunes de les principals són:  

 

A Legislació, disposició en vacatio legis  

 

A Projectes de llei, projecte de llei aprovat 

A Jurisprudència, sentència confirmada o 

inadmissió del recurs de la sentència 

 

A Legislació, Convenis col·lectius i Ajudes i  

subvencions, disposició vigent  

A Projectes de llei, projecte de llei en tràmit 

 

A Legislació, disposició derogada en part 

 

A Legislació, Convenis col·lectius i Ajudes i 

subvencions, disposició derogada 

A Jurisprudència, sentència anul·lada o cassada 

        A Projectes de llei, projecte de llei rebutjat 

 

A Convenis col·lectius, disposició en ultraactivitat  

 
 

A Jurisprudència, document amb «Història del cas»  

 

A Jurisprudència i Doctrina administrativa,  

comentari d’autor sobre el document consultat  

 

Les estrelles indiquen la rellevància 

d’una sentència 

 

Les meves cerques 

Permet recuperar els Últims documents vistos i les Últi-

mes cerques realitzades. 

Calculadores 

Permet fer diferents tipus de càlculs com indemnització 

per accidents, interessos, aranzels, taxes judicials...  
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ARANZADI 

INSTITUCIONES 

Guia ràpida 

I M P O R T A N T 

Per accedir a aquesta base de dades, i a la resta de 

recursos electrònics contractats pel CRAI, s’ha d’acti-

var 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 electrò-

nic 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 al 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 

 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://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/sau
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/sau


      CONTINGUTS 

Aranzadi Instituciones 

és una base de dades 

jurídica, a text complet, 

que inclou legislació, jurisprudència, doctrina adminis-

trativa, bibliografia, projectes de llei, ajudes i subvenci-

ons, convenis col·lectius, notícies, diccionari i formula-

ris. 
 

L’apartat de Legislació conté disposicions estatals, auto-

nòmiques i comunitàries.  
 

L’apartat de Jurisprudència conté sentències del Tribu-

nal Constitucional; del Tribunal Suprem; dels tribunals 

superiors de justícia, audiències provincials i Audiència 

Nacional, del Tribunal Europeu dels Drets Humans i del 

Tribunal de Justícia de la Unió Europea.  
 

 

A més d’aquestes seccions també es poden consultar 

els apartats Doctrina administrativa, Opinió experta, 

Convenis col·lectius, Formularis, Notícies i Diccionari. 
 

 

 

La Cerca Global permet cercar documents, per text lliure 

a tota la base de dades i ofereix una llista de suggeri-

ments que inclouen el text que s’ha teclejat en fer la 

cerca. Aquesta cerca es pot complementar amb: 

- Cerca assistida: ajuda a afinar el resultat segons una 

combinació proposada dels termes de la cerca.  

- Cerca amb filtres: permet filtrar per àmbit geogràfic i 

per especialitats jurídiques i activitat. 

- Cerca per especialitats: Fiscal, Social, Tràfic, Concur-

sal, Societats, Administratiu, Contracta. 
 

 

 

 

Cada tipus de document (Legislació, Jurisprudència, 

Documentació administrativa, Convenis col·lectius, etc.) 

permet una cerca específica segons els camps que es 

proposen en cada cas (per text, títol, òrgan, data, relle-

vància, etc.).  
 

El desplegable Operadors permet combinar més d’un 

terme dins d’un mateix camp utilitzant els operadors 

booleans .Y, .O i .NO. També es pot fer servir .P per tro-

bar paraules en un mateix paràgraf i les cometes “ ” per 

a expressions literals.  
 

Des de tots els cercadors, clicant la icona de l’in-

terrogant es desplega una breu ajuda, específica 

per a cada apartat.  

Limitar la cerca 

 

Un cop feta una cerca, des de qualsevol dels apartats es 

pot buscar dins dels resultats, recuperar la cerca inicial 

per modificar-la o bé començar-ne una de nova.  

També es pot delimitar amb un seguit de filtres, alguns 

comuns a tots els cercadors, d’altres de diferents se-

gons el tipus de document:  

 

Cerca en els resultats: es poden afegir nous termes per 

acotar els resultats obtinguts 

Àmbit: internacional, comunitari, estatal, autonòmic, 

provincial, etc. 

 

Àrea: civil, comunitari, constitucional, mercantil, militar, 

penal, tributari, etc. 

Categoria: jurídica o no jurídica  

 

 

 

Ajudes i subvencions de convocatòria superior 

a un mes de caràcter europeu, nacional, autonò-

mic, local i, fins i tot, d'organismes i institucions inter-

nacionals. 

 

Biblioteca digital  

Dona accés al catàleg Aranzadi en text complet 

de la base de dades Thomson Reuters Proview. 

 

Tesaurus  

Llista de conceptes jurídics i dels termes que hi 

van associats, estructurada jeràrquicament. Un cop se 

selecciona la matèria s’ha d’anar desplegant l’índex fins 

a arribar al concepte desitjat. També permet cercar un 

terme per text lliure. S’hi accedeix des de l’apartat de 

Jurisprudència. 
 

 

Buscar jurisprudència sobre una norma  

 

Aquest epígraf permet consultar d’una manera 

ràpida i senzilla, per text lliure, la jurisprudència 

relacionada amb una norma o amb algun dels seus arti-

cles.  
 

Normativa bàsica 

 

Aquest epígraf inclou una recopilació completa 

de normativa vigent classificada per àmbit d’apli-

cació (estatal, autonòmica o municipal) i, dins, per matè-

ries.  

 

 

Butlletins oficials 

Accés a la legislació europea, estatal i autonòmi-

ca publicada als diferents butlletins oficials. S’hi 

accedeix des d’Utilitats. 

 

Notícies 

 

Accessible des de la pàgina principal, presenta un cerca-

dor per localitzar les notícies per diferents camps, com 

ara per text, àrea, categoria i data. Permet accedir als 

acords del Consell de Ministres dels darrers dos anys. 

 

Diccionari 

 

Permet la cerca per text lliure de termes jurídics. També 

inclou un índex en què es presenten, ordenats alfabèti-

cament, els diferents conceptes. 
 

 

Formularis 

 

Formularis, agrupats pels blocs temàtics de Guies de 

plecs, Models processals i Contractes i altres models 

substantius. Permet la cerca a través dels índexs o bé  

per text lliure. 

 

Opinió experta 

Permet cercar articles de revista mitjançant un formulari 

o bé accedir directament al llistat de revistes ordenades 

per temàtica i títol. Inclou també l’opció Buscar biblio-

grafia sobre una norma. 

 

Els resultats d’una cerca es poden filtrar per diversos 

criteris així com ordenar-los per mostrar-los segons les 

nostres preferències.  

Cada document que resulta d’una cerca és complemen-

tat amb informació que el relaciona amb d’altres docu-

ments d’interès. Així, de la majoria se n’ofereix: 

 

 el Text, que sol incloure el sumari i que permet acce-

dir als continguts més ràpidament. 

 

 l’Anàlisi, que pot vincular el document amb, per 

exemple, sentències a favor, sentències relacionades, 

història de la norma (afectada, que afecta, considerada, 

etc.), bibliografia, veus (conceptes jurídics sobre els que 

tracta el document), etc.  
 

 

Imprimir, guardar i enviar per  

correu electrònic 
 

 

S’ofereixen diverses opcions d’impressió i també la pos-

sibilitat de guardar-los en format RTF, HTML o PDF i 

d’enviar-lo per correu electrònic amb aquests formats. 

 

Crear alerta 

Permet rebre actualitzacions regulars o novetats 

que coincideixin amb una estratègia de cerca guardada. 

 

      CERCA 

Cercador global 

Cercadors específics 

RESULTATS 

Altres eines de cerca 


