
 

 

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

Twitter, Facebook o LinkedIn per tenir accés a les  

opcions següents:  

 

 

Historial permet tenir accés a l’històric de cer-

ques, documents, categories i obres consultades. 

 

 Favorit marca un document que volem destacar. 
 

 

Enviar a... permet compartir els documents selec-

cionats mitjançant xarxes socials (Facebook, Twit-

ter, LinkedIn), exportar-los a gestors bibliogràfics; 

copiar-ne l’enllaç o obtenir-ne l’ID Vlex. 

 

Descarregar permet obtenir una còpia en PDF del 

document que estem visualitzant. 

 

 

 
 

Les capetes permeten classificar els documents i orga-

nitzar-los segons les necessitats.  

Les carpetes per defecte són: 
 

Favorits. Es guarden aquells documents que hem 

marcat prèviament com a favorit. 
 

 

Documents amb marques. Emmagatzema aquells 

documents on s’hi ha afegit marques o notes. 

 

Documents comprats. Es desen aquells docu-

ments adquirits fora de la subscripció VLEX 
 

Es poden crear noves carpetes pròpies amb el botó 

+Nova carpeta. 
 

 

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 

https://ja.cat/Hxq2T 

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 

vLex és una base de dades a text com-

plet d’àmbit jurídic (autonòmic, estatal i 

comunitari). Aquesta plataforma permet 

consultar contingut de més de 130 paï-

sos i integra en un mateix entorn contingut, eines de 

gestió i analítica jurídica.  

 
 

 

 

 

 

 

L’opció de cerca apareix a la part de dalt de la pantalla i 

és un cercador general que permet fer consultes ràpi-

des. En el moment d’escriure els termes d’interrogació, 

el sistema suggereix, en un desplegable, resultats en 

totes o alguna de les opcions següents: Cerques popu-

lars, Resultat principal, Documents destacats, Smart 

Topics o Fonts. 
 

 

 

Aquest tipus de cerca permet afinar més els resultats 

partint dels següents paràmetres:  

 

Cerca a, permet filtrar per jurisdicció (Dret internacio-

nal, Espanya i Unión Europea). 

 

Continguts, on podem seleccionar Tots els continguts, 

Legislació i Normativa, Jurisprudència, Doctrina admi-

nistrativa, Llibres i Revistes...  
 

Paraules, permet combinar diferents termes de la cerca 

sota diferents criteris (Frase exacta, Paraules en proxi-

mitat, Qualsevol de les paraules, Cap de les paraules o 

Operadors avançats). 

 

Traduir termes de cerca permet la traducció simultà-

nia dels termes de cerca a un idioma en concret o bé a 

qualsevol idioma de la llista.  
 

Filtres, que permet perfilar per Categoria, Normativa 

citada, Resum, Títol, Data i número d’identificació del 

document vLex.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’Índex, trobem:  
 

Legislació, amb disposicions estatals, autonòmiques i 

comunitàries, per matèria o per àmbit territorial.  

 

 

Butlletins oficials, d’àmbit estatal, autonòmic i euro-

peu.  

 

 

Jurisprudència, amb sentències de tribunals internacio-

nals, de la Unió Europea i d’Espanya. 

 

 

Doctrina administrativa, amb resolucions d’organis-

mes administratius.     

 

 

Convenis col·lectius, per sector, per empresa i públics.    

 

 

Llibres i revistes, amb el text complet de llibres 

(monografies, manuals, diccionaris i obres temàtiques) i 

revistes especialitzades. 

 

 

Contractes i formularis, amb contractes i formularis 

per tipus i fonts destacades per categoria.  

 

 

Iniciatives legislatives, amb projectes i proposicions de 

llei per legislatura, comissió competent i situació actual.  

 

 

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

meroteca amb premsa espanyola d’informació general, 

local i especialitzada.  
 

 

Tesaurus, que permet fer cerques per diferents àrees i 

subàrees del dret.  

 

 

Pràctics vLex, amb guies de consulta pràctiques que 

permeten analitzar els aspectes clau de les diferents 

matèries del dret.  

 

 

Consultes, trobem un seguit de consultes formulades 

dins de l’àmbit del dret administratiu i la seva correspo-

nent resposta a mans d’experts. 
 

 

Webinars, opció de visualitzar diferents webinars de 

novetats jurídiques, congressos, jornades... 
 

 

Contingut internacional, amb accés a contingut legisla-

tiu d’arreu del món segons jurisdicció.  

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

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 

Cerca avançada 

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. 


