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5 Com es pot trobar legislació i normativa

1. Com es pot trobar legislació i jurisprudència

Per a localitzar informació especialitzada sovint hem de consultar bases de

dades, entre les quals trobarem:

1) Bases de dades de legislació que faciliten l'accés a lleis, jurisprudència, for-

mularis, convenis, etc.

2) Bases de dades de normativa, tant d'estàndards generals (ISO i UNE) com de

normatives específiques d'un camp concret (IEEE per a telecomunicacions).

Per aprofundir sobre aquest tema, consulteu els apartats que segueixen a con-

tinuació.

1.1. En codi obert

Les lleis espanyoles són aprovades per les Corts Generals o pels parlaments

autonòmics. Poden ser lleis orgàniques, lleis ordinàries, reials decrets o altres

reglaments.

Habitualment, totes les lleis solen aparèixer publicades en el diari o butlletí de

l'òrgan emissor. Per exemple, en el cas de la Comunitat Europea, les trobarem

a:

• DOUE (Diari Oficial de la Comunitat Europea)

• Per a accedir al text complet es recomana utilitzar la base de dades Eurlex

• BOE (Butlletí Oficial de l'Estat).

• Butlletins oficials de les comunitats autònomes i diaris oficials, com ara el

DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya).

• Butlletins oficials de cada província, com el BOP de Girona.

El Govern d'Espanya ha posat a disposició dels ciutadans un cercador que per-

met cercar lleis, reials decrets i reglaments a escala estatal i autonòmica.

1.2. Per mitjà de la Biblioteca

També podem trobar la legislació en les bases de dades de pagament que els

membres de la comunitat UOC poden consultar per mitjà de la Biblioteca.

En aquestes bases de dades, a més de legislació, trobarem sentències de juris-

prudència, models de formularis oficials, documents de convenis i fins i tot

doctrina (textos d'experts que comenten els textos legals), la literatura que s'ha

escrit sobre les lleis o notícies d'actualitat.
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A continuació detallem els serveis de valor afegit que ofereixen.

1) Una de les bases de dades més conegudes en l'àmbit espanyol és Aranzadi,

distribuïda per Westlaw.es. Ens permet trobar disposicions legals vigents o de-

rogades, jurisprudència, convenis col·lectius, propostes de llei, doctrina i notí-

cies de premsa. Tot això a escala autonòmica, estatal i europea. Cal destacar

l'apartat Pràcticum, on podrem consultar, a manera d'apunts, tota la legislació

i la jurisprudència sobre el món del treball (social), la fiscalitat, l'administració

pública i l'urbanisme català.

 Guia d'Aranzadi

http://www.youtube.com/watch?v=okbQgPYAObc

2) Una altra base de dades que també incorpora legislació i jurisprudència au-

tonòmica, espanyola i europea és Consultor�jurídico. Una de les seves peculi-

aritats és que hi podem buscar directament legislació, jurisprudència i formu-

laris de forma conjunta sobre una branca determinada: civil, penal, laboral,

social, militar, administrativa i constitucional. Hi trobem convenis col·lectius,

subvencions i, fins i tot, una eina per a calcular interessos i indemnitzacions.

 Guia de Consultor jurídico

3) A La�Ley podem trobar, igual que en els casos anteriors, legislació, juris-

prudència, convenis i formularis; però, a més, conté disposicions de la Direc-

ció General de Tributs, la Direcció General dels Registres i del Notariat, i doc-

trina. Inclou textos legals espanyols des de 1829 i també textos internacionals.

A l'hora de cercar, també té en compte els sinònims dels termes que cerquem.

Així mateix, cal destacar que l'apartat Códigos La Ley ens permet trobar els tex-

tos legals a partir d'un arbre temàtic.

 Guía de La Ley.
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http://www.youtube.com/watch?v=lzn7YGHiaHY

4) La base de dades Tirant�on�line inclou legislació, jurisprudència i formularis

d'àmbit internacional, europeu, estatal i autonòmic. També hi trobem doctri-

na tant escrita (apartat Biblioteca) com multimèdia. Es destaca per la varietat

d'opcions per a trobar la informació: navegar per temes o branques del dret,

per veus o subtemes, tant en forma de llista com d'esquema. També s'hi poden

trobar respostes a consultes fetes per usuaris de la base de dades sobre temes

legals (apartat Consultes). Finalment, cal destacar la possibilitat de veure els

calendaris laboral i tributari des de la pàgina d'inici.

 Guia de Tirant on line.

5)�Vlex és una base de dades que incorpora convenis col·lectius, jurisprudèn-

cia (autonòmica, estatal i europea), doctrina, notícies dels diaris espanyols i

models de contractes i formularis. Cal destacar que permet la cerca per l'àmbit

geogràfic en què s'aplica la legislació o la jurisprudència. També ofereix possi-

bilitats de navegar entre els resultats i veure les sentències de jurisprudència

ordenades per data.

 Guia de Vlex.

http://www.youtube.com/watch?v=tI-oycBi-dA
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6) Per a trobar qualsevol text de legislació o jurisprudència a escala interna-

cional, es pot consultar la base de dades Westlaw�international, sobretot si

busquem textos legals i jurídics dels Estats Units d'Amèrica i de països de la

Commonwealth. Cal destacar que inclou informació econòmica i financera

d'arreu del món (revistes legislatives, tractats, etc.) i un recull de notícies de

l'agència Reuters. Val a dir que s'ha de fer la cerca en anglès i primer s'ha de

triar en quin dels paquets o àmbits es vol fer la cerca.

 Guia de Westlaw International.

Trobareu més informació en la següent taula comparativa.
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2. Com es pot trobar normativa i estàndards

"Les normes són documents d'aplicació voluntària amb especificacions tècniques basades
en els resultats de l'experiència i del desenvolupament tecnològic".

AENOR

A Espanya, l'única entitat normalitzadora i de certificació és AENOR (Agència

Espanyola de Normalització). Les normes elaborades pels comitès tècnics de

normalització d'AENOR són les UNE.

Els organismes internacionals de normalització són:

• IEC (Comissió Electrotècnica Internacional), per a normes internacionals

sobre electrònica i electrotècnia.

• ISO (Organització Internacional per a la Normalització), per a la resta de

sectors.

Aquestes normatives són adaptades pels diferents països. En el cas d'Espanya,

algunes UNE són adaptacions d'aquestes normes. Per a trobar les relacionades

amb les ISO, cal fixar-se en el número ICS o TC que hi ha inclòs en el nom

de l'ISO.

A escala europea, hi ha altres organismes que elaboren normes: aquestes nor-

mes són de compliment obligat per als països membres i, per tant, s'incorporen

automàticament a les UNE:

• CEN (Comitè Europeu de Normalització).

• CENELEC (Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica).

• ETSI (Institut Europeu de Normes de Telecomunicació).

Totes aquestes bases són de pagament i, per tant, cal tenir-hi subscripció. En

cas que un membre de la comunitat UOC vulgui tenir accés a aquests docu-

ments, cal assegurar-se de quin estàndard es tracta consultant les pàgines men-

cionades anteriorment, i cal demanar-los pel Servei d'Obtenció de Documents

(SOD) de la Biblioteca.

També podem destacar altres organismes normalitzadors, com ara:

• ANSI (American National Standards Institute) elabora diferents estàn-

dards, entre els quals hi ha els NISO per a telecomunicacions. La majoria

dels estàndards fan referència a àmbits tècnics i tecnològics: telecomuni-

cacions, aeronàutica, enginyeria dels materials, etc.
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http://www.aenor.es/
http://www.aenor.es/desarrollo/normalizacion/normas/buscadornormas.asp?pag=p
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http://www.cen.eu/
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• ITU (International Telecommunications Union) es pot consultar per mitjà

de la base de dades World Telecommunication Indicators Database Online,

a què està subscrita la Biblioteca UOC.

• IEEE, sobre diferents aspectes de la tecnologia o la tecnologia aplicada a

camps com l'educació. Es poden consultar per IEEEXplore, a què està subs-

crit el CBUC (Consorci de Biblioteques Universitàries Catalanes).

Cal tenir en compte també l'existència d'estàndards oberts, és a dir, guies pú-

bliques a les quals tothom pot accedir i que han estat desenvolupades de ma-

nera col·laborativa. Alguns exemples d'organitzacions que elaboren aquests

estàndards són:

• W3C (World Wide Web Consortium) elabora estàndards oberts sobre dis-

seny i arquitectura web.

• OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Stan-

dards) s'encarrega d'elaborar estàndards oberts per a facilitar la preservació

de la informació i garantir-hi l'accés, sobretot la generada en entorn web.

Abans d'acabar aquest apartat, hem de recordar que totes les persones

físiques i fiscals han de complir la legislació (vegeu l'apartat 6.1, "Com

es pot trobar legislació i jurisprudència"), i també han de seguir la nor-

mativa i els estàndards internacionals (vegeu l'apartat 6.2, "Com es pot

trobar normativa i estàndards") tant generals com específics del seu àm-

bit de treball.
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http://www.itu.int/en/pages/default.aspx
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Exercicis d'autoavaluació

Consulta la base de dades La Ley i contesta les preguntes següents. Pots consultar el vídeo
d'ajuda.

1. Quan és que es va publicar la Ley orgánica de educación al BOE?

a)�El 20 de gener de 2005.
b)�El 4 de maig de 2006.
c)�El 3 de juliol de 2007.

 
2. Indica quin dels fragments següents correspon a un principi general de l'etapa «educación
primaria» en la Ley orgánica de educación.

a)�«La educación primaria es una etapa educativa que comprende seis cursos académicos,
que se cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años de edad.»
b)�«La educación primaria es una etapa educativa que comprende doce semestres académicos,
que se cursarán ordinariamente en centros escolares de titularidad pública.»
c)�«La educación primaria es un periodo de la educación que abarca la formación que reciben
los niños entre los seis y los doce años de edad.»

 
3. Quines d'aquestes lleis va derogar la Ley orgánica de educación?

a)�La Ley orgánica de universidades 6/2001, de 21 de desembre.
b)�La Ley orgánica de ordenación general del sistema educativo 1/1990, de 3 d'octubre.
c)�La Ley orgánica de calidad de la educación 10/2002, de 23 de desembre.

 
4. Sobre què versava la sentència de l'Audiència Provincial de Palència Sentencia de 22 abr.
2008, rec. 13/2008?

a)�Sobre assetjament psicològic per part de companys.
b)�Sobre absentisme escolar.
c)�Sobre suspens improcedent d'una assignatura.

 
5. A quin àmbit de Códigos La Ley es pot trobar recollida la Ley orgánica de educación?

a)�A Código de leyes civiles > Protección de los derechos fundamentales.
b)�A Código de derecho internacional > Normas básicas.
c)�A Código de leyes políticas > Derechos fundamentales y libertades públicas > Derechos
sociales.

 
6. Consulta l'apartat de doctrina i indica si hi ha algun text referent a educació primària.

a)�Sí, «A vueltas con la ''educación para la ciudadanía''. Las respuestas judiciales» d'Enrique
Arnaldo.
b)�Sí, «La comunidad educativa ante el acoso escolar o bullying. La responsabilidad civil de
los centros docentes» d'Ana Isabel Berrocal.
c)�Sí, «La relación laboral de los profesores de religión en centros de enseñanza públicos» de
Miguel Ángel Purcalla.
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Solucionari

Exercicis d'autoavaluació

1.�b

2.�a

3.�b,�c

4.�b

5.�c

6.�a
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