
www.tirantonline.com
Tirantonline és la base de dades jurídica de l’Editorial Tirant. 

Facilita tota la informació necessària per a l’operador jurídic mitjançant sistemes de cerca 
intuïtius i transparents.

ACCÉS A TIRANTONLINE 

Introdueixi en el navegador l’adreça www.tirantonline.cat

Apareixerà la nostra pàgina d’inici, on oferim diverses funcionalitats:

– Enllaços d’interès
– Sol·licitud d’alta a través de la web 
– Contingut de la base de dades 
– Avanç de les novetats més destacades i la subscripció a aquestes

Pàgina d’inici

www.tirantonline.com
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A peu de pàgina trobarà alguns dels serveis de la web

– Sindicació de notícies RSS
– Contacte 
– Ajuda 
– Preguntes més freqüents 
– Condicions comercials 
– Avís legal 
– Procediment de queixes 
– La nostra garantia 

Peu de pàgina

Per a accedir a l’àrea privada de la base de dades, l’usuari ha d’introduir el seu usuari i 
contrasenya que prèviament li haurà facilitat l’Editorial de forma personalitzada.

Accès usuari

Si ha oblidat el seu usuari o contrasenya posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el 
servei telefònic d’atenció al client 902 12 12 55 operatiu 12 hores al dia 365 dies de 
l’any, o bé pel correu electrònic atencionalcliente@tirantonline.com. 

Quan hagi introduït el seu usuari i contrasenya accedirà a la pàgina d’inici interna de 
Tirantonline.
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PÀGINA D’INICI 

La primera pantalla presenta totes les funcionalitats i sistemes de recerca de Tirantonline.

Pàgina d'inici amb usuari i contrasenya introduïts

La pàgina d’inici es divideix en aquestes àrees: 

1. El cercador general
2. Serveis i serveis premium 
3. La barra de navegació

1. CERCADOR GENERAL 

Senzill, potent, fiable i intel·ligent 

El cercador general és un motor de cerca exclusiu de l’Editorial Tirant de gran potència i 
fiabilitat. 
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Cercador general

Els resultats que presenta són fruit d’indagació intel·ligent en la qual s’interpreta la consulta 
realitzada i s’ofereixen els documents més d’acord amb el que l’usuari consulta. 

El cercador general és molt senzill, només cal introduir un o diversos termes (les paraules o 
frases que millor descriguin la informació que voleu trobar) i clicar Buscar o la tecla Intro. 

En resposta a la petició, el cercador mostra el nombre total de documents que la base de 
dades ha trobat.

Tirantonline compta amb un sistema de recomanacions excepcional que multiplica l’eficàcia 
de la recerca, doncs suggereix a l’usuari un filtre amb els millors resultats sobre la cerca. 

Li oferim nous criteris de cerca seguint paràmetres d’intel·ligència col·lectiva sobre el que 
altres usuaris van cercar. 

El cercador general ofereix diferents opcions de cerca:

Amb totes les paraules 
El cercador ofereix per defecte aquest tipus de cerca.

Aquesta opció localitza els documents que inclouen tots els termes de la petició. Per restringir 
la cerca només cal incloure més termes. 

Tingueu en compte que el cercador omet paraules i caràcters habituals, com on, com, on 
i el/la/els/les, així com alguns dígits i lletres especials.

Amb la frase exacta 
Localitza únicament aquells resultats que coincideixen exactament amb els termes 
especificats. Aquest tipus de cerca és especialment útil per buscar frases encunyades per 
l’ús i expressions complexes i específiques.
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Amb operadors lògics I, O, NO 
Localitza la documentació a partir de cerques complexes en les quals es poden afegir 
paraules o grups de paraules, sinònims, o, fins i tot, excloure termes.

Amb algunes de les paraules 
Localitza aquells resultats que continguin algun dels termes especificats

Proximitat 
Localitza aquells resultats que coincideixen amb tots els termes especificats en un rang 
espacial restringit

Nombre de referència 
Cerca especialment útil per localitzar documents concrets. Es pot utilitzar des de qualsevol 
cercador. Només cal introduir el nombre de referència: (ex.:TOL1229740) i localitza el 
document exacte.

Autocompletat
El cercador ofereix propostes de cerca de forma predictiva, és a dir, s’anticipa al que els 
usuaris busquen. 

Mitjançant aquesta funció el sistema ajuda a l’usuari i li suggereix expressions que poden 
guiar-li i estalviar temps en escriure, així com minimitzar el nombre d’errors en teclejar.

El que altres usuaris van buscar 
Sistema de suggeriments que utilitza l’intel·ligència col·lectiva

2. SERVEIS 

Tirantonline ha creat un àrea de serveis que ofereix utilitats de diversa naturalesa: butlletins 
d’actualitat i novetats, àrea exclusiva de personalització, accés a fòrums, Tirant TV, programa 
de gestió de despatxos, ajudes i subvencions, etc.

Tirantonline també ha creat una Zona Premium amb serveis que amplien les funcions de la 
base de dades i que es contracten de forma individualitzada. Únicament apareixen actius 
els serveis que l’usuari ha subscrit.
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Serveis i Zona Premium

BARRA DE NAVEGACIÓ

La barra de navegació és l’eina bàsica de la base de dades, doncs des d’ella es pot 
accedir i buscar detalladament tota la documentació. 

Barra de navegació

La barra de navegació, sempre visible, és accessible des de qualsevol punt de Tirantonline.

OPCIONS DE LA BARRA DE NAVEGACIÓ 

TERMINOLOGIA

Terminologia tracta de conceptes jurídics ordenats i classificats pels diferents àmbits del 
Dret.

Terminologia
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El cercador específic de terminologia permet buscar sobretot el tesaurus o, alternativament, 
en un o diversos àmbits. L’usuari pot filtrar les seves cerques pels diversos àmbits de la base 
de dades: privat, laboral, públic, financer i penal, o seleccionar l’opció general de buscar 
en tots els àmbits. 

Si l’usuari marca aquesta opció o assenyala diversos àmbits, els resultats apareixen agrupats 
pels àmbits seleccionats. El cercador de terminologia també té cerca predictiva com a 
suggeriment sobre el propi tesaurus.

Des de terminologia l’usuari pot accedir a l’índex sistemàtic o desenvolupament temàtic de 
tot l’ordenament jurídic. Aquest índex també té un cercador de termes que permet la cerca 
per àmbits. Cadascun dels termes ofereix documentació rellevant sobre el propi terme, 
degudament classificat per l’equip d’experts de l’Editorial Tirant. Els termes més importants, 
a més de la documentació rellevant, aporten documents destacats com a resums tècnics, 
formularis, protocols o punts crítics que proposen a l’usuari accessos directes a la informació 
pràctica.

CERCADORS AVANÇATS PER TIPUS DE DOCUMENT 

Tirantonline consta de set tipus de documents: Jurisprudència, Legislació, Formularis, 
Biblioteca, Bibliografia, Consultes, Esquemes i Expedients

Cadascun d’aquests documents té un cercador específic amb camps de recerca propis i 
sistemes de navegació particulars. Hi ha, no obstant això, camps en els cercadors que són 
comuns a tots els tipus de documents com “Que contingui l’expressió”, que és un camp de 
text lliure que permet les mateixes opcions de cerca que el cercador general. 

Des de tots els cercadors l’usuari pot restringir la cerca i tornar a l’última realitzada per 
poder modificar qualsevol criteri. 

Ningun camp dels cercadors és obligatori però cal tenir en compte que és necessari 
utilitzar almenys un dels camps. Aconsellem usar aquell que sigui més fiable en cada cas. 
En cas de dubte li recomanem utilitzar el camp destacat amb un requadre en cada tipus 
de document.

Tots els cercadors consten d’un sistema de recomanacions sobre la seva recerca que li 
permetran accedir a documentació recomanada en qualsevol moment de la navegació.

JURISPRUDÈNCIA

Aquest cercador permet buscar tot tipus de resolucions judicials i administratives per diversos 
camps.
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Cercador avançat de jurisprudència

En el cercador de jurisprudència aconsellem utilitzar l’opció Que contingui l’expressió o la 
selecció d’alguna de les seves alternatives de cerca:

– Amb totes les paraules
– Amb la frase exacta 
– Operadors lògics 
– Proximitat 
– Amb alguna de les paraules 
– Nombre de referència 

El cercador de jurisprudència busca sobre milions de documents. Aconsellem limitar la 
cerca amb l’opció d’excel·lència. Amb aquesta opció restringim els resultats a una selecció 
prèvia de qualitat realitzada per l’Editorial.

Aquesta recerca es pot combinar amb qualsevol dels altres camps del cercador: data, 
origen o òrgan, jurisdicció, tipus de resolució, nombre de recurs o sentència, secció, 
ponent. 

També podeu cercar pel sentit de la fallada i demanar al sistema que li ofereixi només 
resolucions en sentit estimatori, desestimatori, absolutori o qualsevol dels sentits que ofereix 
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el cercador. El cercador permet buscar fàcilment jurisprudència relacionada amb normes, 
com també amb un o més articles concrets combinant aquest camp amb qualsevol dels 
camps del cercador.

Per a refinar la seva cerca pot marcar en la Selecció Tirant i accedirà a als documents 
prèviament seleccionats per experts i classificats amb les nostres veus. 

Oferim els resultats ordenats per criteris de rellevància i intel·ligència. Podeu reordenar 
aquests resultats per data i per òrgan emissor. 

Mostrem els resultats de jurisprudència amb un flag de rellevància per ajudar a l’usuari a 
trobar la sentència més important en la seva cerca. Presentem resultats amb el nostre signe 
distintiu, el cavall de Tirant, de zero a tres. Si la sentència obté tres cavalls Tirant és que els 
nostres experts consideren que és de màxim interès. 

flag de rellevància

El cercador de jurisprudència compta amb una gran quantitat de filtres multiselecció que 
permeten cerques conceptuals per elements jurídics com: motius del recurs, principis invocats 
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en la jurisprudència, la prova, qüestions processals, inclòs per l’advocat o l’advocada. 
Simplement seleccionant la jurisdicció apareixen aquests filtres expansius en forma d’arbre 
que permeten cerques múltiples. Aquests filtres aconsegueixen tota la seva precisió si se 
selecciona la jurisdicció, doncs varien els seus valors segons les branques del Dret. Tots ells 
són perfectament combinables amb qualsevol camp de cerca del cercador.

Filtres multiselecció

Des de la pàgina de resultats es pot accedir a mode de vista ràpida a l’extracte del 
document, a la seva classificació, a les seves veus, al resum i al mapa conceptual. Podeu 
descarregar els documents en word, imprimir i guardar en el propi equip. 
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Menú vista ràpida

Cada sentència compta amb un resum esquemàtic que dóna informació de les qüestions 
primordials d’aquesta. Aquest resum s’hi troba tant en els resultats de la cerca com també 
dins de la sentència, i permet la mobilitat per la sentència a través del resum. 

Opció “veure resum”

Des dels resultats de cerca presentem una representació gràfica de les sentències. Abans 
de llegir les resolucions podem visualitzar-ne un mapa conceptual en el qual se’ns indiquen 
els principals elements d’interès jurídic amb accés al lloc exacte on hi ha estat referenciat, 
el que constitueix un gran esquema interactiu de cada sentència.
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mapa conceptual

ESTADÍSTICA DE LA CERCA 

Tirant aporta anàlisis estadístiques interactives de cada cerca. Cada element d’informació 
és representat estadísticament per una gràfica sobre la qual l’usuari pot interactuar i adequar 
a les seves necessitats d’informació.

Estadística de la cerca
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LEGISLACIÓ

Aquest cercador permet buscar normes de qualsevol rang i de tot l’ordenament jurídic: 
internacional, comunitari, estatal, autonòmic, foral i local. 

Cercador avançat de Legislació

Tot l’ordenament jurídic està actualitzat i consolidat.

La millor opció per localitzar una norma és buscar-la pel camp Títol de la norma. Podeu 
combinar aquest criteri amb qualsevol dels altres camps del cercador: rang, data, butlletí 
de publicació, etc. El camp Títol permet buscar pel nom oficial de la norma, pel seu 
nombre de referència o, fins i tot, per la seva denominació comuna.

Per a una cerca més exhaustiva el camp de cerca idoni és Que contingui l’expressió. 
Aquesta cerca té les mateixes opcions que hem comentat per al cercador general: Amb 
totes les paraules, Amb la frase exacta, Operadors lògics i Més opcions. 

El cercador de legislació permet la cerca per articles concrets en els textos fonamentals de 
l’ordenament jurídic. 

Els resultats mostrats atenen a criteris intel·ligents com la rellevància de la norma dins de 
l’ordenament jurídic, i l’usuari pot seleccionar el rang de la norma una vegada realitzada 
la cerca.

Cal destacar que els textos legals tenen redaccions intermèdies de les normes, especificació 
sobre l’estat de la seva vigència, redaccions de vacatio legis i un comparador de vigències.
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Opcions dels textos legals

LEGISLACIÓ BÀSICA 

La “Legislació Bàsica” inclou els textos fonamentals de l’ordenament jurídic estatal, autonòmic 
i foral, classificats per matèries. 

D’aquesta forma, l’usuari pot trobar la normativa bàsica sense buscar-la. 

Aquesta funcionalitat desenvolupa un autèntic codi interactiu, doncs aquestes normes estan 
concordades amb la resta de documentació de la base de dades: jurisprudència, doctrina, 
formularis, biografia, consultes, i una altra normativa.

LEGISLACIÓ SECTORIAL 

La “Legislació Sectorial” inclou els textos legislatius més importants ordenats per sectors 
d’activitat econòmica, tant estatals com autonòmics

L’opció ÍNDEX DE LEGISLACIÓ ofereix la possibilitat de contemplar tot l’ordenament de 
forma sistemàtica: totes les normes ordenades en un índex per matèries, àmbit geogràfic, 
rang i seqüència cronològica. 
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L’usuari també té l’opció d’utilitzar el cercador d’índexs de legislació que actua sobre el títol 
de la norma (Codi civil) o per la seva referència numèrica.

CONVENIS COL·LECTIUS 

Cercador de convenis col·lectius per àmbit geogràfic, sector i empresa

TEXTOS LEGALS ORIGINALS 

Disposicions de caràcter general i altres disposicions. És un cercador que incorpora tota la 
legislació estatal, autonòmica i europea publicada en el BOE, tant de la secció I com de 
la Secció III des de 1960.

Són textos legals originals, no porten consolidació encara que sí anàlisi jurídica dins de la 
norma.

LEGISLACIÓ INTERNACIONAL 

Aquesta secció és una recopilació extensa d’enllaços externs a la normativa fonamental 
d’un gran nombre d’ordenaments jurídics estrangers.

FORMULARIS

Tirantonline disposa d’una completa col·lecció de formularis en totes les branques del Dret. 
Podeu consultar-los des del cercador de formularis o navegant per un índex específic. 

Cercador avançat de Formularis

Si no localitza el formulari que necessita consulti’ns.
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Petició de formularis

El cercador de formularis permet realitzar cerques obertes, sobretot el conjunt de documents

Cal utilitzar la cerca pel camp Que contingui l’expressió combinat amb qualsevol dels 
altres camps de cerca, com per exemple àmbit o emissor i amb les opcions que ja hem 
explicat per al cercador general: 

– Amb totes les paraules
– Amb la frase exacta 
– Operadors lògics 
– Proximitat 
– Amb alguna de les paraules 

Els resultats de la cerca apareixen ordenats segons criteris de rellevància i intel·ligència. 

Un cop dins del document, el formulari s’enquadra jurídicament a través del moment 
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processal i material corresponent, la qual cosa li permetrà establir connexions exactes 
amb les normes per les quals ho regeixen, els esquemes processals oportuns i una altra 
documentació associada rellevant. 

L’índex de formularis està especialment concebut per a una navegació guiada. Mostra tots 
els formularis sistematitzats en forma d’arbre per cadascun dels àmbits. 

Tots els formularis disposen d’un editor de text i funcions especials en personalització com 
bloc de notes, agenda personal i la possibilitat d’adjuntar documentació sobre el document.

DOCTRINA

Una autèntica biblioteca en la base de dades. 

Tirantonline li ofereix tot el fons pràctic de l’Editorial Tirant lo Blanch a la seva base de 
dades, a més d’altres revistes i articles doctrinals. 

Aquesta secció constitueix un autèntic fons de biblioteca completament interactiu que l’usuari 
de Tirantonline pot consultar lliurement des de la seva base de dades amb els mateixos 
sistemes de cerca de qualsevol document. 

L’usuari pot accedir a la biblioteca a través del seu cercador. Aconsellem utilitzar el camp 
Que contingui l’expressió o el títol del llibre que estigui buscant. També pot buscar per 
any, àmbit o per autor.

Cercador avançat de Doctrina

Igualment, l’usuari por accedir a la biblioteca mitjançant l’opció Biblioteca de la A la Z, 
opció que li ofereix una navegació alfabètica de tots el títols i articles de la base de dades.
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Doctrina ordenada alfabèticament

BIBLIOGRAFIA

Tirantonline disposa de ressenyes bibliogràfiques de llibres jurídics publicats per totes les 
editorials del mercat, així com articles de les revistes més importants. 

Cercador avançat de Bibliografia
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Recomanem efectuar la cerca pel camp Títol combinat amb qualsevol dels altres camps 
de cerca com la data de publicació o Que contingui l’expressió. Dins del document 
Bibliografia hi ha la possibilitat de visualitzar les primeres pàgines dels llibres de l’Editorial 
Tirant lo Blanch.

CONSULTES

Tirantonline disposa d’un ampli conjunt de consultes formulades davant diferents organismes 
públics i privats que intenten aclarir els dubtes més freqüents dels professionals. 

Tirant inclou consultes plantejades davant: 

– Direcció general de Tributs (DGT)
– Agència Estatal Tributària (AEAT)
– Ministeri de Treball i Assumptes Socials (MTAS)
– Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) 
– Col·legi oficial de Graduats Socials de València 

De la mateixa manera, inclou les consultes que els usuaris de Tirantonline realitzen a la 
pròpia editorial quan són considerades d’interès general. 

Cal utilitzar la cerca pel camp Que contingui l’expressió en combinació amb l’òrgan que 
resol la consulta.

ESQUEMES

L’ordenament jurídic en una representació gràfica i senzilla. 

Tirantonline ofereix en exclusiva esquemes substantius i processals. 

Subcategories d’Esquemes
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Els esquemes estan especialment dissenyats perquè el professional pugui centrar de forma 
ràpida qualsevol assumpte jurídic.

Esquema

TEMES 

Temes és una eina d’informació especialitzada sobre matèries de màxim interès o complexitat, 
estructurades de forma rigorosa i amb una documentació de primer nivell. 

Matèries o temes
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Cadascun dels nostres TEMES conté un accés per veus a la informació jurídica imprescindible 
sobre la veu. Inclou com a guia resums tècnics que orienten a l’usuari, una legislació 
específica, jurisprudència, formularis adaptats, biblioteca sectorial, fòrums d’especialistes 
en la matèria, esquemes processals i substantius, a més d’un cercador sobre el propi tema.

EXPEDIENTS MODEL

Tota la informació necessària sobre els expedients més comuns en l’exercici de l’advocacia. 

Expedients

Escrits judicials ja elaborats sobre els expedients comuns que es poden importar al programa 
de gestió d’expedients de forma automàtica millorant i agilitant la gestió jurídica.

4. ELS DOCUMENTS 

Per accedir als documents marquem directament en el seu títol o pel seu nombre de referència 
TOL per mitjà de qualsevol cercador. 

A la capçalera apareix una barra d’utilitats comunes per a tots els tipus de document: 

Barra d’utilitats
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En el marge esquerre apareix: Descarregar en word, imprimir, enviar per correu electrònic, 
guardar en els meus documents, ampliar i reduir la mida de la lletra. 

En el marge dret apareix: el nombre de referència del document o nombre TOL i la possibilitat 
d’expandir o col·lapsar la pantalla. 

Podeu arribar a una part concreta del document marcant en les opcions anar a que ens 
dona mobilitat. 

Oferim la possibilitat de cercar dins dels documents marcant l’expressió i poder accedir 
només a les parts de document que la contenen.

Interactivitat en els documents 
Els documents són completament interactius amb la resta de documentació de la base de 
dades pels enllaços que apareixen en el seu text. 

Els enllaços s’assenyalen en roig.

Enllaços al text

La jurisprudència també és interactiva. Enllaça les sentències que han estat objecte de 
recurs i dóna accés a tot l’itinerari del procediment
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La interactivitat es produeix per mitjà de la documentació relacionada que s’incorpora al 
marge del document.

Interactivitat amb documentació relacionada

Les referències des de la Biblioteca Virtual fan encara més interactius els continguts de 
Tirantonline. Si un document ha estat citat per un dels nostres llibres, aquesta cita es recopila 
sobre el propi document i podeu accedir directament al la lectura del llibre i contrastar la 
cita.
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Referències desde Biblioteca Virtual

Les seccions documents citats, documents que em citen, documents similars, altres 
usuaris van consultar, classificació també són espais d’interactivitat dins dels documents.

5. PERSONALITZACIÓ 

La seva àrea privada dins de la base de dades 

Per accedir a aquesta àrea ha de registrar-se 
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Seguiu el model 

Usuari: mail@usuari.cat
Contrasenya: 6 caràcters alfanumèrics

Personalització

Vostè podrà: 

– Accedir a consultaria i fòrums
– Gestionar les seves alertes sobre convenis col·lectius i ajudes i subvencions 
– Rebre el butlletí de novetats setmanal 
– Obetenir suggeriments de cerca 
– El registre de la seva activitat 
– Guardar: 

– Documents 
– Índexs 
– Cerques

– Editar i guardar formularis i adjuntar documentació sobre aquests

Per entrar només necessita donar-se d’alta com a usuari de personalització a través d’un 
petit formulari en el qual haurà de proporcionar una adreça electrònica i la contrasenya 
que desitgi utilitzar (la contrasenya ha de contenir almenys 6 caràcters alfanumèrics). 

Se li demanarà, a l’efecte de verificació, que repeteixi la contrasenya i, si tot és correcte, 
ja només haurà de marcar ACCEPTAR. 

Li enviarem un correu electrònic per confirmar que les seves dades són correctes. 

Si oblida la seva contrasenya, pot tornar a recuperar-la de forma senzilla, el sistema només 
li demanarà el seu correu de personalització.
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6. SERVEIS 

– Atenció al client: Tirantonline ofereix servei d’atenció telefònica, 12 hores, 7 dies a la 
setmana, tots els dies de l’any. 

El servei d’atenció al client implica no només la cerca de documentació dins de la base 
de dades, sinó també la cerca de documentació que estigui fora de la base de dades. Per 
tant, el nostre servei d’atenció al client excedeix amb molt els límits del servei estàndard que 
l’usuari coneix per passar a ser un servei de documentació. 

El servei d’atenció al client es resol mitjançant telèfon, fax o correu electrònic.

A més, oferim en exclusiva el servei “L’hi busquem” que ofereix la localització de 
documentació, interna i externa a la BBDD, via correu electrònic o telefònicament, per 
donar plena satisfacció a l’usuari en cas que busqui documentació específica. 

Finalment, el servei d’elaboració de formularis per a casos concrets. 

– Tirant Fòrums: Un centre d’opinió i consulta entre usuaris de Tirantonline en àmbits 
concrets del Dret. Aquesta plataforma ofereix un complement dinàmic a la seva base 
de dades que convida als seus usuaris a discutir i compartir informació de forma 
lliure i informal, sense intervenció alguna de l’Editorial.

– Canal novetats RSS: Tirant ha creat un canal de novetats RSS perquè els seus usuaris 
puguin descarregar l’actualitat jurídica i utilitzar-la lliurement a la web. 

– Novetats: Butlletí d’actualitat jurídica setmanal. 
– Actualitat legislativa: Seguiment mensual de les novetats legislatives estatals i 

autonòmiques. 
– Calendaris: Calendaris laborals, del contribuent i de dies inhàbils, taules anuals 
– Personalització: La seva àrea privada per guardar i gestionar la seva documentació 

en Tirantonline. 
– Tirant TV: Conferències i cursos en línia. 
– Programa de gestió de despatxos. 
– Càlcul de pensions. 
– Eines salarials. 
– Revistes jurídiques: Recopilació electrònica de totes les revistes de la Comunitat 

Valenciana i Canària 
– Ajudes i subvencions. 
– Dossier jurisprudencial: la jurisprudència més rellevant i més nova del Tribunal 

Suprem i del Tribunal Constitucional 
– Dossier HP: informació mensual sobre les novetats en propietat horitzontal
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SERVEIS PREMIUM:

Serveis Premium

– Consultoria online: SERVEIS PREMIUM:
– Consultoria online: servei exclusiu de consultoria jurídica per a clients de Tirantonline. 

D’advocats per a advocats. 
– Biblioteca virtual: Biblioteca electrònica d’Editorial Tirant. 
– Informació empresarial: Informació especialitzada sobre la gestió i organització 

d’empreses.
– Diari concursal. 
– Programa de gestió de despatxos plus: més facturació, més espai d’emmagatzematge. 
– Revistes jurídiques Tirant lo Blanch 
– Biblioteca GPS: biblioteca pràctica amb actualització permanent. Els llibres d’aquesta 

col·lecció gaudeixen d’un sistema d’actualització amb cada canvi legislatiu o 
jurisprudencial que s’incorpora de forma immediata
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TIRANTONLINE PREMIUM 

Tirant ha creat una opció d’accés exclusiu a la base de dades per a aquells usuaris que 
gaudeixin de tots els serveis que aquesta ofereix

Serveis


