
 

 
CURS LEXIS NEXIS 

Títol 
activitat 

Base de Dades Lexis Nexis 

Tipus 
d’activitat 

Eines per la docència i la recerca 

Impartit per Organitza: Biblioteca (àrea de jurídiques). CRAI del Campus Catalunya 
Formadora:  l’empresa Lexis Nexis 

Sessions 3 hores 
Places   
 Dia: 1 de març   

Hora:  de 16h a 19h 
Lloc: Biblioteca. Campus Catalunya. Aula de formació del CRAI. 

 
INFORMACIÓ GENERAL 

 
PRESENTACIÓ 
 
Lexis Nexis 
 
Base de dades de text complet especialment centrada en informació legal, econòmica i 
d'actualitat, també s’hi pot trobar informació sobre d'altres temàtiques, com ciència i 
tecnologia. Destaca el seu fons en legislació i jurisprudència dels Estats Units 
d'Amèrica, del Regne Unit, la Unió Europea i de molts altres països, el seu fons en 
revistes jurídiques, especialment americanes, i en diaris de tot el món (tant en llengua 
anglesa, com francesa, castellana, etc.). També és important el seu vessant econòmic, on 
destaquen estudis de mercat que es poden cercar per sector empresarial o per país, 
informes d'empreses amb un abast de fins a 20 anys enrera, informes de fusions, 
fallides, prospeccions, etc.  
Buida a text complet diaris espanyols d'informació general i econòmica.  
 
Revistes-e a text complet: Dret, Medi Ambient, Economia i Empresa . 
Actualització diària 

OBJECTIUS 

- Conèixer la utilitat i el contingut de la base de Lexis nexis 

- Ser capaç de fer cerques i crear alertes bibliogràfiques  

- Exportar cites bibliogràfiques i documents a text complet a Refworks 

 

 

CONTINGUTS 

 
Fons jurídic nordamericà: 

 Sentències de tots els tribunals federals. 



 Sentències dels tribunals suprems i d'apel·lació estatals. D'algun estat es pot 

localitzar també una sel·lecció de sentències dels tribunals de primera instància (trial 

courts). 

 Constitució, codi federal i codis de cada estat. 

 Pressupostos federals i estatals. 

 Documentació generada per l'Executiu i per les agències federals i estatals. 

 Manuals de citacions, directoris d'advocats, i altres fonts legals de referència. 

 

Fons jurídic d'altres països: 

 Jurisprudència de la Comunitat Europea: sentències del Tribunal de Justícia  de les 

Comunitats Europees i del Tribunal de Primera Instància. 

 Legislació de la Unió Europea: tractats, legislació, documents preparatoris, 

directives, preguntes parlamentàries, etc. Inclou les sèries L i C del Diari Oficial de 

la Comunitat Europea i els documents SEC i COM. 

 Jurisprudència d'Anglaterra i Gales: més de 150.000 sentències. 

 Legislació d'Anglaterra i Gales: conté les lleis d'Anglaterra i Gales i les lleis generals 

públiques vigents. 

 Jurisprudència i legislació d'altres països del món (Canadà, Austràlia, etc.) 

 

Revistes electròniques a text complet: 

 El text complet de revistes jurídiques angleses. 

 El text complet d'un gran nombre de revistes jurídiques d’altres països, publicacions 

universitàries, anuaris, etc. 

 El text complet de revistes sobre Medi ambient,  

 El text complet de revistes sobre Economia, Empresa...etc. 

 

 
 
  

MATERIAL  

Exercicis pràctics durant la sessió de formació 
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