
 
 

 
Accés a la Biblioteca del Departament de Salut 

 
 
 Són usuaris de la Biblioteca tot el personal del Departament de Salut i el Servei Català 

de la Salut (CatSalut), serveis centrals, territorials, empreses públiques i organismes 

autònoms, i els professionals de l’àmbit sanitari, investigadors, docents, estudiants i 

tots els ciutadans en general. 

 

 Els usuaris de la Biblioteca han de complir les condicions d’utilització dels serveis i 

respectar-ne les normes de funcionament. La correcta utilització dels serveis de la 

Biblioteca constitueix part de l’ordre que ha de regir en el Departament de Salut. En 

conseqüència, les normes del Departament sobre la identificació i l’ús de les 

instal·lacions i equipament que afecten tant al personal intern com a les persones 

externes al Departament són vigents a la Biblioteca. 

 

 Les condicions d'utilització de cadascun dels serveis queden sotmeses, en cada cas, a 

les particularitats de la tipologia específica d'usuari. 

 

 Qualsevol ciutadà, sigui personal sanitari, investigador, docent, estudiant o no, se li 

garanteix l’accés a la documentació científica disponible i a l’assistència en la 

localització i recuperació de la informació. Com també, podrà accedir lliurement als 

serveis d’informació, consulta, Internet i wifi, i reprografia i digitalització. 

 

 Per altra banda, us recordem que l’ús dels serveis i instal·lacions de la biblioteca té 

com a finalitat l’accés i consulta de la informació sanitària del fons bibliogràfic del 

Departament de Salut. Si necessiteu un espai per estudiar, xatejar, consultar el vostre 

correu personal, o buscar informació no relacionada amb salut podeu utilitzar les 

biblioteques públiques de la ciutat que, en alguns casos, ofereixen un espai 

multimèdia des del qual podeu connectar-vos a Internet i utilitzar els ordinadors per 

treballar amb diferents programaris. En aquestes mateixes biblioteques i en altres 

centres també podeu trobar espais i sales destinades a l’estudi. 
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