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Introducció
En aquest treball es presenten els serveis bibliogràfics de la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya sobre l’actualitat legislativa
sanitària. Tenen l’objectiu de recollir les novetats legislatives del DOGC, BOE, DOUE i BOPC relacionades amb l’administració sanitària,
l’administració i la funció pública, i l’activitat parlamentàries catalana en matèria de salut.

 Tramesa de les novetats
 Accés al text complet
 Consulta retrospectiva

ACTUACIONS

Disposar de l’actualitat
legislativa sanitària per
al
desenvolupament
de les tasques dels
professionals

CARACTERÍSTIQUES

NECESSITATS

Materials i mètode
 Anàlisi de la legislació
 Identificació dels destinataris
 Descripció de les
característiques tècniques i
funcionals dels serveis (1) (2)
 Creació i manteniment d’una
base de dades

Creació i
desenvolupament
dels serveis
bibliogràfics
legislatius

Resultats
S’han posat en funcionament els serveis bibliogràfics legislatius següents:
Butlletí Legislatiu
Publicació electrònica diària amb les novetats legislatives sobre
diferents temàtiques relacionades amb l’administració sanitària,
l’administració i la funció pública

S’envien entre 225 i 230 butlletins
anuals, amb l’enllaç al text complet de
la disposició

175 usuaris del Departament de Salut i
del Servei Català de Salut estan
subscrits per correu electrònic al
Butlletí. També hi ha subscripcions per
RSS i la ciutadania pot consultar el
Butlletí a la pàgina web de la Biblioteca
Buidatge diari de les disposicions,
publicació i difusió abans de les 10 h.
Des del 2012, un 82 % dels butlletins
han estat enviats abans de les 10 h del
matí

Butlletí

Base de dades de Legislació sanitària
Recull les disposicions legislatives publicades als diaris oficials
des de l’any 2007 sobre diferents temàtiques

Fonts

S’actualitza diàriament. Es buiden les
disposicions de les publicacions oficials
següents: DOGC, BOE, BOPC i DOUE

Destinataris

Contingut

Difusió

Accés

Conté més de 12.400 disposicions
legislatives des de 2007. Els registres
estan descrits amb les metadades
Dublin Core. Cada registre conté els
camps: títol, dades de la publicació del
diari i de la disposició, organisme,
afectacions, descriptors i enllaç al text
complet
Disponible en línia i accessible per tots
els ciutadans a través de la pàgina web
de la Biblioteca

Serveis Bibliogràfics Legislatius de la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya

https://s1.salut.extranet.gencat.cat/llocs/Biblioteca/CAT/Serveis/alertes-dinformacio/Pagines/butlleti-legislatiu.aspx

https://bcsalut-bd.csuc.cat/opac/index.php?codopac=OPPUB

Conclusions
La posada en funcionament dels Serveis bibliogràfics legislatius de la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya ha facilitat la feina als
professionals sanitaris. Valoren la immediatesa de rebre el Butlletí Legislatiu de forma personalitzada, amb les novetats legislatives
publicades aquell mateix dia, i consultable en qualsevol dispositiu mòbil. La Base de dades de Legislació sanitària cobreix un buit
d’informació legislativa al permetre localitzar i revisar retrospectivament la legislació sanitària recollida.
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