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Resum :
Introducció: 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 parlamentària catalana en matèria de salut.
Materials i mètode: Es detecta la necessitat dels usuaris de disposar de l'actualitat legislativa per
realitzar les seves tasques professionals. S'analitza i es conclou el desenvolupament d'uns
serveis bibliogràfics que cobreixin els aspectes següents: tramesa de les novetats legislatives;
accés al text complet de les disposicions; i consulta retrospectiva de la legislació.
Per cobrir‐les es realitzen les actuacions següents: a) anàlisi de la legislació publicada en els diaris
oficials; b) creació d'una base de dades d'accés obert amb Dublin Core; c) identificació dels
destinataris, tipologia de continguts, canals i mitjans de prestació dels serveis; d) descripció de
les característiques tècniques i funcionals dels serveis, i manteniment de la base de dades.
Resultats: S'han posat en funcionament els serveis bibliogràfics legislatius següents:
a) Butlletí Legislatiu: recull diari de les novetats legislatives sobre sanitat i administració pública
dels diaris oficials, que els professionals reben de forma personalitzada per correu electrònic o
RSS. És accessible des de la pàgina web de la Biblioteca i es difon per les xarxes socials.
b) Base de dades de Legislació sanitària: conté les disposicions legislatives relacionades amb
salut des del 2007. Estan disponibles en accés obert i enllacen al text complet de les disposicions.
Conclusions: El Butlletí legislatiu és un servei amb gran acceptació pels usuaris. Valoren la
immediatesa de rebre de forma personalitzada la informació legislativa publicada aquell mateix
dia i consultable en qualsevol dispositiu mòbil.
La base de dades legislativa cobreix un buit d'informació que tenien els professionals i els permet
localitzar i revisar retrospectivament la legislació sanitària recollida.
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