
www.tirantloblanch.com

Fets, no paraules

NOVES FUNCIONS EN EL CERCADOR 
DE JURISPRUDÈNCIA

MILLORES PER LOCALITZAR UNA SENTÈNCIA

OPCIÓ D’EXCEL·LÈNCIA

El cercador de jurisprudència busca sobre milions de documents i ofereix una gran 
quantitat de resultats. Una forma de delimitar la cerca és utilitzar l’opció d’excel·lència, 
amb ella restringim els resultats a una selecció prèvia de qualitat realitzada per l’Editorial.

RELLEVÀNCIA

Hem introduït 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.



www.tirantloblanch.com

ITER PROCESSAL

L’advocat/ada necessita saber si una sentència ha estat recorreguda i resolta en una 
instància superior i necessita accedir al recurs de forma àgil. A aquest efecte, Tirant ha 
enllaçat les sentències que han estat objecte de recurs i ofereix accés a tot l’itinerari 
del procediment. 

DICCIONARI DE TERMES LLATINS

Moltes vegades les sentències fan referència a locucions llatines poc freqüents i 
necessitem saber quin és el seu significat exacte. Tirant ha introduït un diccionari en 
línia per poder consultar a l’instant qualsevol terme llatí.
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REVOLUCIÓ EN LA CERCA

NOUS FILTRES

Fruit d’un gran projecte de recerca, Tirant ofereix un nou sistema de filtres que 
permeten cerques fins ara impossibles: buscar pels motius del recurs, pels principis 
invocats , la prova, les qüestions processals, inclòs per l’advocat o l’advocada. Era una 
cosa impensable que ara podem fer. Simplement seleccionant la jurisdicció apareixen 
aquests filtres expansius en forma d’arbre que permeten cerques complexes únicament 
amb la seva selecció.
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REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE LA SENTÈNCIA

Tirant ofereix un mapa conceptual de cada sentència. Abans fins i tot de llegir la 
sentència, podem visualitzar un mapa en el qual se’ns indiquen els principals elements 
a tenir en compte. L’estalvi de temps és molt gran, doncs d’un simple cop d’ull podem 
dir si la sentència és d’interès per al cas. Per analitzar els elements que ens ofereix el 
mapa tenim un accés al lloc exacte on ha estat referenciat en la sentència.

RESUM ESQUEMÀTIC 

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



www.tirantloblanch.com

AVALUACIÓ ESTADÍSTICA DE LA CERCA: MATEMÀTICA JURÍDICA

Tirant obri una nova etapa en l’anàlisi de jurisprudència. Fins ara les cerques de 
jurisprudència només comptaven amb dades documentals. En aquest moment, Tirant 
aporta anàlisis estadístics interactius. Cada element d’informació és representat 
estadísticament mitjançant una gràfica sobre la qual l’usuari pot interactuar i adequar 
a les seves necessitats d’informació. 

 


