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A) ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA GENERALITAT 
 

• Decret  391/2003, de 29 de desembre, de creació de la Subdelegació Territorial del 
Govern de la Generalitat a la Catalunya Central i la Subdelegació Territorial del Govern 
de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran. DOGC 4046, de 12.01.04. 

• Decret  1/2004, de 7 de gener, de dissolució de les Comissions de Govern. DOGC 4046, 
de 12.01.04. 

• Decret 2/2004, de 7 de gener, d’estructuració del Departament de Relacions 
Institucionals i Participació. DOGC 4046, de 12.01.04. 

• Decret 68/2004, 20 de gener, d’estructuració i de reestructuració de diversos 
departament de l’Administració de la Generalitat. DOGC 4054, 22.01.04. 

• Decret 152/2004, de 27 de gener, de modificació del Decret 296/2003, de 20 de 
desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competències  dels 
departament d’Administració de la Generalitat (repartiment funcions del Departament 
del Conseller en Cap)DOGC  4059, de 29.01.04. 

• Decret 168/2004, de 10 de febrer, de reestructuració parcial de diversos departaments 
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. (Pàg. 2735)  DOGC 4069, de 12.02.04. 

• Decret 195/2004, de 24 de febrer de reestructuració parcial del Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya. DOGC 4079, de 26.02.04. (Pàg. 3862)  

• Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d’òrgans territorials de 
l’Administració de la Generalitat. DOGC 4089, d’11.03.04.  (Pàg. 4933)  

• Decret 242/2004, de 30 de març, de modificació del Decret 197/1988, d'1 d'agost, pel 
qual es crea la Comissió mixta de traspàs de serveis i recursos de les diputacions a la 
Generalitat o als consells comarcals i se n'estableix la composició, l'organització i el 
funcionament. (Pàg. 6322) DOGC 4104, d’1.04.04. 

• Decret 256/2004, de 13 d'abril, de regulació de l'estatut del cap de l'oposició. (Pàg. 7405) 
DOGC 4116, 21.04.04. 
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• Decret 282/2004, d'11 de maig, de reestructuració parcial dels departaments 
d'Ensenyament i de Benestar i Família. (Pàg. 9017) DOGC 4132, de 13.05.04. 

• Decret 304/2004, de 25 de maig, de modificació de la denominació del Departament 
d'Ensenyament. (Pàg. 10126) DOGC 4143, de 28.05.04. 

• Decret 308/2004, de 8 de juny, de modificació de l'estructura de la Direcció General 
d'Emergències i Seguretat Civil. (Pàg. 11133)  DOGC 4151, de 10.06.04. 

• Decret 312/2004, de 8 de juny, pel qual se suprimeixen diversos òrgans col·legiats de 
l'Administració de la Generalitat. (Pàg. 11139)  DOGC 4151, de 10.06.04. 

• Decret 313/2004, de 8 de juny, de reestructuració del Departament d'Universitats, 
Recerca i Societat de la Informació. (Pàg. 11142) DOGC 4151, de 10.06.04. 

• Resolució GAP/1932/2004, de 6 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la nova redacció 
dels Estatuts del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya. (Pàg. 13299) 
DOGC 4173, de 14.07.04. 

• Decret 341/2004, de 20 de juliol, de reestructuració de la Secretaria d'Administració i 
Funció Pública i de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. (Pàg. 14263) DOGC 
4180, de 22.07.04. 

• Decret 354/2004, de 27 de juliol, de modificació de l'estructura de la Direcció General 
d'Actuacions Comunitàries i Cíviques. (Pàg. 14742) DOGC 4184, de 29.07.04. 

• Decret 360/2004, de 24 d'agost, de modificació del Decret 92/1998, de 31 de març, pel 
qual es modifica l'estructura orgànica de l'Institut Català de la Dona. (Pàg. 15974)  
DODC 4205, de 26.08.04. 

• Decret 361/2004, de 24 d'agost, de creació del Consell Social per al Desenvolupament 
Sostenible, i de modificació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de 
Catalunya. (Pàg. 15974)  DOGC 4205, DE 26.08.04 

• Decret 385/2004, de 21 de setembre, pel qual es regulen l'estructura i les funcions de 
l'Oficina de la Presidència de la Generalitat. (Pàg. 17758)  DOGC 4225,de 23.09.04. 

• Decret 392/2004, de 21 de setembre, de modificació de la composició de la Comissió de 
Coordinació Interdepartamental de Gestió i de Tecnologies de la Informació i 
Comunicacions. (Pàg. 17762)  DOGC 4225, de 23.09.04. 

• Decret 425/2004, de 9 de novembre, de reestructuració parcial del Departament de 
Justícia. (Pàg. 22606) DOGC 4258 d’11.11.04  

• Decret 418/2004, de 2 de novembre, pel qual es modifiquen els estatuts de funcionament i 
règim intern del Patronat Català Pro Europa. (Pàg. 21831) DOGC 4253, de 4.11.04. 

• Decret 442/2004, de 30 de novembre, d'adscripció de la Subdirecció General de Riscos 
i Assegurances a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. (Pàg. 
24480)  DOGC 4273, de  2.12.04. 

• Decret 448/2004, de 30 de novembre, pel qual es canvia la denominació i es reestructura 
parcialment la Secretaria de la Família. (Pàg. 24525)  DOGC 4273, de 2.12.04. 

• Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l'Agència Catalana del Consum. (Pàg. 
26609)   DOGC 4291, DE 30.12.04. 

• Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, del 14 de març, 
d'urbanisme, per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de 
l'autonomia local. (Pàg. 26612)  DOGC 4291, DE 30.12.04. 

 
 

B) ORGANITZACIÓ SANITÀRIA 
 

• Llei 7/2003, de 9 de desembre, d’ordenació sanitària de Galícia. BOE 12, 14.01.04 
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• RD 176/2004, de 30 de gener, pel qual s’aprova l’Estatut del Centre Nacional de 
Trasplantaments i Medicina Regenerativa [Documento PDF] BOE 27, de 31.01.04 

• Resolució SSS/118/2004, de 15 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del 
Govern de la Generalitat de 2 de desembre de 2003, pel qual es modifiquen els Estatuts de 
l'empresa pública Parc Sanitari Pere Virgili. (Pàg. 2163)  DOGC 4062, de 3.2.04. 

• Resolució SSS/149/2004, de 27 de gener, per la qual s'assignen temporalment al 
subdirector del Servei Català de la Salut les funcions atribuïdes al/a la director/a de 
l'Àrea Sanitària i les del/de la director/a de l'Àrea de Serveis i Qualitat del Servei Català 
de la Salut. . DOGC 4065. 06.02.04 

• Resolució SSS/177/2004, de 4 de febrer, per la qual s'assignen les funcions atribuïdes al 
delegat territorial del Departament de Sanitat i Seguretat Social a Barcelona a 
diversos òrgans d'aquest Departament. (Pàg. 2764) DOGC 4069, de 12.02.04. 

• RD 182/2004, de 30 de gener, pel qual es determina la composició de la Comissió de 
Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut. BOE 37, de 12.02.04. [Documento PDF]   

• Resolució SSS/382/2004, de 20 de febrer, per la qual es deixa sense efecte parcialment 
la Resolució SSS/149/2004, de 27 de gener, per la qual s'assignen temporalment al 
subdirector del Servei Català de la Salut les funcions atribuïdes al/a la director/a de 
l'Àrea Sanitària i les del/de la director/a de l'Àrea de Serveis i Qualitat del Servei Català 
de la Salut. (Pàg. 4250)    

• Resolució SSS/384/2004, de 19 de febrer, per la qual es deixa sense efecte la Resolució 
SSS/3997/2003, de 29 de desembre, d'acumulació temporal de les funcions de gerent de 
la Regió Sanitària Centre del Servei Català de la Salut en el director del Servei Català de 
la Salut. (Pàg. 4250)  DOGC 4082; 02.03.04. 

• Resolució SSS/385/2004, de 19 de febrer, per la qual es deixa sense efecte la Resolució 
SSS/3996/2003, de 31 de desembre, d'acumulació temporal de les funcions de gerent de 
la Regió Sanitària Costa de Ponent del Servei Català de la Salut en el director del Servei 
Català de la Salut. (Pàg. 4250)  DOGC 4082; 02.03.04. 

• Ordre SCO/564/2004, de 27 de febrer, per la qual s’estableix el sistema de coordinació 
d’alertes i emergències de Sanitat i Consum. BOE 56, de 05.03.04. [Documento PDF] 

• Ordre PRE/635/2004, de 10 de març, por la qual es regulen les funcions, la composició i el 
règim de funcionament de la Comissió Assessora d’Investigació en Salut. BOE 61, 
d’11.03.04. [Documento PDF] 

• Resolució SSS/616/2004, de 16 de març, per la qual s'assignen temporalment al director 
general de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social les funcions 
atribuïdes al/a la director/a de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques. (Pàg. 5406) 
DOGC 4094, de 18.03.04 

• RD 562/2004, de 19 d’abril, pel qual s’aprova l’estructura orgànica bàsica dels 
departaments ministerials (art. 7 Ministeri de Sanitat i Consum). BOE 96, de 20.04.04. 
[Documento PDF] 

• Edicte de 22 d’abril de 2004, pel qual se sotmet a informació pública el projecte de 
decret de delimitació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei 
Català de la Salut. DOGC 4122, de 29.04.04.  

• Decret 284/2004, d'11 de maig, pel qual es dicten normes complementàries relatives a 
l'especialitat d'obstetrícia i ginecologia en l'àmbit de l'Institut Català de la Salut, i per al 
desplegament i organització del Programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva en 
l'àmbit d'aquest mateix organisme. (Pàg. 9027). . DOOGC 4132, de 13.05.04.  

• Decret 285/2004, d'11 de maig, pel qual es modifica la disposició transitòria del Decret 
126/2003, de 13 de maig, pel qual s'estableixen els requisits tecnicosanitaris dels 
establiments d'òptica. (Pàg. 9030)   DOGC 4132, de 13.05.04. 
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• Decret 283/2004, d'11 de maig, pel qual es modifica la composició del Consell Assessor de 
Sanitat. (Pàg. 9061)  DOGC 4132, de 13.05.04. 

• Resolució SSS/1389/2004, de 28 d'abril, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del 
Govern de la Generalitat de 27 d'abril de 2004, pel qual es dóna nova redacció als Estatuts 
del Consorci Sanitari Integral. (Pàg. 9505) DOGC 4136, de 19.05.04. 

• Decret 303/2004, de 25 de maig, de modificació de la denominació del Departament de 
Sanitat i Seguretat Social. (Pàg. 10126) DOGC 4143, 28.05.04. 

• Decret 312/2004, de 8 de juny, pel qual se suprimeixen diversos òrgans col·legiats de 
l'Administració de la Generalitat (vid. Apartat i) article únic: els del Departament de 
Salut). (Pàg. 11139) DOGC 4151., de 10.06.04. 

• Resolució SLT/1651/2004, de 7 de juny, de nomenament dels membres del Consell 
Assessor de Sanitat. (Pàg. 11250) DOGC 4152, d’11.06.04. 

• Reial Decret 1555/2004, de 25 de juny, pel qual es desenvolupa l’estructura orgànica 
bàsica del Ministeri de Sanitat i Consum. BOE 154 de 26.06.04 [Documento PDF] 

• Resolució SLT/2177/2004, de 23 de juliol, de modificació de l'àmbit territorial sobre el 
qual exerceix les seves competències el/la gerent adjunt/a de les regions sanitàries de 
Costa Ponent, Barcelonès Nord i Maresme i Centre del Servei Català de la Salut. 
DOGC 4190, de 05.08.04. (Pàg. 15087)  

• Ordre SLT/328/2004, de 6 de setembre, per la qual es crea, en l'àmbit del Servei Català 
de la Salut, el Registre de seguiment i gestió de les reclamacions. (Pàg. 17912)  
DOGC 4226, de 27.09.04 

• Ordre SLT/427/2004, d'1 de desembre, per la qual s'aprova el programa d'actuacions del 
Servei Català de la Salut per a la coordinació de les diferents xarxes assistencials en 
relació amb el tractament de determinats pacients durant l'hivern 2004-2005. (Pàg. 
24395)  DOGC 4272, d’1.12.04 

 
 

C) SALUT PÚBLICA 
 

• Ordre SCO/66/2004, de 12 de gener, per la qual s’estableixen les directrius per a 
l’elaboració del Pla Integral d’obesitat, nutrició i activitat física. BOE 19, de 22.01.04. 

• Ordre SCO/127/2004, de 22 de gener, per la qual es despleguen els articles 4 i 6 del RD 
1079/2002, de 18 d’octubre, pel qual es regulen els continguts màxims de nicotina, quitrà i 
monóxid de carbó  de les cigarretes, l’etiquetat dels productes de tabac, així com les 
mesures relatives a ingredients i denominacions dels productes de tabac. BOE 26, de 
30.01.04 

• Decret 183/2004, de 17 de febrer, pel qual es modifica l'annex i es prorroga la vigència 
del Programa pilot de vacunació antihepatítica A+B del Decret 60/1999, de 9 de març, 
pel qual s'estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques. (Pàg. 3332)  

• Ordre SSS/123/2004, de 14 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per adjudicar una 
beca per participar en les activitats de recerca sobre epidemiologia del VIH i processos 
relacionats de la Xarxa temàtica d'investigació cooperativa en epidemiologia i salut pública. 
(Pàg. 7794) DOGC 4120, de 27.04.04. 

• Ordre SSS/124/2004, de 14 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per adjudicar dues 
beques per participar en les activitats de recerca de la Xarxa Temàtica d'Investigació 
Cooperativa en Epidemiologia i Salut Pública. (Pàg. 7795) DOGC 4120, de 27.04.04. 

• Ordre SLT/185/2004, de 26 de maig, per la qual es fixa l'import de la contraprestació 
econòmica per a l'execució del Programa de salut escolar per al curs acadèmic 2003-
2004. (Pàg. 11409) DOGC 4154, de 15.06.04. 
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• Ordre SLT/213/2004, de 21 de juny, per la qual es fixa la cobertura del Programa de 
glopeigs periòdics de solucions fluorades per al curs acadèmic 2004-2005. (Pàg. 12429)  
DOGC 4163, de 29.06.04. 

• Resolució SLT/1779/2004, de 16 de juny, per la qual s'adjudiquen les subvencions per 
finançar activitats de prevenció de la infecció pel VIH/sida a entitats privades sense 
ànim de lucre corresponents a l'any 2004. (Pàg. 12533) DOGC 4164, de 30.06.04. 

• Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència 
ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'Administració ambiental. (Pàg. 12741) DOGC 4167de 5.07.04 

• Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries 
per a la prevenció i el control de la legionel·losi. (Pàg. 14726) DOGC 4185, de 29.07.04. 

• Reial Decret 1940/2004, de 27 de setembre, sobre la vigilància de les zoonosis i els 
agents  zoonòtics. BOE 237, 01.10.04.  [Documento PDF] 

• Ordre PRE/3310/2004, de 13 d’octubre, per la qual es modifica l’Ordre PRE/1518/2004, de 
28 de maig, per la qual es crea la Comissió Interministerial per a l’aplicació efectiva del 
Pla Nacional d’Actuacions Preventives dels Efectes de l’Excès de Temperaturas sobre 
la Salut. BOE ,   de 15.10.04. [Documento PDF] 

• Decret 445/2004, de 30 de novembre, pel qual es modifica el Decret 395/1996, de 12 de 
desembre, pel qual s'estableixen els procediments de notificació de les malalties de 
declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut. (Pàg. 24482)  
DOGC 4273, de 2.12.04. 
 
 

D) HOSPITALS 
 

• RD 338/2004, de 27 de febrer, sobre acreditació d’instituts d’investigació sanitària. 
BOE 63, de 13.03.04. [Documento PDF] 

• Ordre SLT/203/2004, d'11 de juny, per la qual s'actualitza la relació d'intervencions 
quirúrgiques que tenen garantit un termini màxim d'accés. (Pàg. 11968) DOGC 4159, de 
22.06.04. 

• Correcció d’errades del RD 1277/2003. de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les bases 
generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris. BOE 162, de 
06.07.04.     [Documento PDF] 

• Resolució TRI/2039/2004, d'1 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de 
l'Acord de l'IPC per al 2003 del Conveni col·lectiu de treball del sector dels hospitals 
concertats de la xarxa hospitalària d'utilització pública de Catalunya (codi de conveni 
núm. 7900645). (Pàg. 14464) DOGC 4181, de 23.07.04 

• Resolución de 29 de julio de 2004, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo de colaboración entre el Instituto Nacional de 
Estadística y el Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña en relación con la 
encuesta de morbilidad hospitalaria. BOE 201, de 20.08.04 [Documento PDF] 
 
 

E) PRIMÀRIA 
 

• Resolució SSS/1472/2004, de 7 de maig, de convocatòria de la novena edició del Premi de 
Recerca en Atenció Primària de la Regió Sanitària Centre del Servei Català de la Salut. 
(Pàg. 10041) DOGC 4142, 27.05.04. 
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F) SALUT MENTAL. ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA 

 
• Resolució SLT/1649/2004, de 2 de juny, d'adjudicació de les places de la categoria 

professional de DUI/ATS del Programa d'atenció domiciliària de persones grans amb 
malalties, malalts crònics amb dependència i malalts terminals (PADES) (núm. de registre 
de la convocatòria PADES-DUI/ATS-2003). (Pàg. 11250)  DOGC 4151, d’11.06.04. 

• Resolució SLT/1650/2004, de 2 de juny, d'adjudicació de les places de la categoria 
professional de metge/essa del Programa d'atenció domiciliària de persones grans amb 
malalties, malalts crònics amb dependència i malalts terminals (PADES) (núm. de registre 
de la convocatòria PADES-METGE-2003). (Pàg. 11251) DOGC 4151, d’11.06.04. 

• Ordre BEF/197/2004, de 2 de juny, de convocatòria per a l'acreditació d'entitats 
col·laboradores del Programa de suport a l'acolliment residencial per a gent gran, del 
Programa d'ajuts per a l'accés als habitatges amb serveis comuns per a persones amb 
problemàtica social derivada de malaltia mental i del Programa de suport a l'autonomia a la 
pròpia llar. (Pàg. 11685)  DOGC 4155, de 27.06.04. 

• Ordre PRE/387/2004, de 7 d'octubre, per la qual s'estableixen per a l'any 2004 els valors 
de les unitats de pagament per a la contraprestació dels serveis duts a terme pels centres 
sociosanitaris en el marc del programa Vida als Anys. (Pàg. 21831)  DOGC . 4253 de 
4.11.04 

• Decret 472/2004, de 28 de desembre, pel qual es modifiquen la disposició transitòria 
primera del Decret 213/1999, de 27 de juliol, i la disposició transitòria única del Decret 
242/1999, de 31 d'agost. (Pàg. 26672)  DOGC 4291, de 30.12.04. 
 
 

G) PRESTACIONS. FARMÀCIA 
 

• Ordre SCO/3685/2003, de 22 de desembre, per la que s’inclou la substància amineptina en 
la llista II de l’annex I del Reial Decret 2929/1997, de 6 d’octubre, pel qual es regulen les 
substàncies i productes psicotròpics. BOE 2, de 2.01.04. 

• RD 1800/2003, de 26 de desembre, pel qual es regulen els gasos medicinals. BOE 11, de 
13.01.04. 

• Resolució SSS/4026/2003, de 4 de desembre, per la qual es revisa el catàleg de 
prestacions ortoprotètiques. DOGC 4049, de 15.01.04. 

• Resolució de 13 de gener de 2004, de l’Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, per la que s’acorda la publicació d’especialitats farmacèutiques autoritzades i 
registrades  corresponents al 3er trimestre de 2003. BOE 30. de 04.02.04. [Documento 
PDF] 

• Ordre SCO/190/2004, de 28 de gener, per la qual s’estableix la llista de plantes la venda 
al públic de les quals queda prohibida o restringida per raó de la seva toxicitat .BOE 32, de 
6.02.04.[Documento PDF] 

• RD 223/2004, de 6 de febrer, pel qual es regulen els assaigs clínics amb medicaments. 
BOE 33, de 7.02.04. [Documento PDF] 

• RD 365/2004, de 5 de març, pel qual es crea el títol de Farmacèutic Especialista en 
Inmunologia. BOE 63, de 13.03.04.  [Documento PDF] 

• Resolució de 20 de febrer de 2004, de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes 
Sanitaris, per la qual s’acorda la publicació d’Especialitats Farmacèutiques autoritzades i 
registrades corresponents al quart trimestre de 2003. BOE 66, de 17.03.04. [Documento 
PDF]  
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• Ordre SCO/710/2004, de 12 de març, per la qual s’autoritza el finançament de 
determinats efectes i accessoris amb fons públics (bombes d’insulina). BOE 68, de 19.3.04. 
[Documento PDF] 

• Ordre SCO/869/2004, de 17 de març, per la qual s’aproven addicions i actualitzacions a la 
Reial Farmacopea Espanyola. BOE 81 de 3.04.04. [Documento PDF] 

• Resolució de 19 d’abril de 2004, de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes 
Sanitaris, per la qual s’acorda la publicació d’especialitats farmacèutiques autoritzades i 
registrades corresponents al primer trimestre de 2004. BOE 110. de 6.05.04.  
[Documento PDF]   

• Ordre SCO 1344/2004, de 5 de maig, per la qual es determinen els nous conjunts de 
prestacions d’especialitats farmacèutiques i s’aproven els corresponents preus de 
referència BOE 119, de 17.05.04.  [Documento PDF] 

• Reial Decret 1372/2004, de 7 de juny, pel qual es modifica el RD 414/1996, d’1 de març, 
pel qual es regulen els productes sanitaris, i s’introdueixen especificacions detallades per 
als productes sanitaris en l’elaboració dels quals s’utilitzen teixits d’origen animal BOE 
138, de 8.06.04. [Documento PDF]   

• Resolució SLT/1667/2004, de 2 de juny, per la qual es revisa el catàleg de prestacions 
ortoprotètiques. (Pàg. 11409) DOGC 4154  de 15.06.04 

• Ordre SCO/2359/2004, de 2 de juliol, per la qual es modifica l’annex I del RD 
28/29/1977, de 6 d’octubre, pel qual es regulen les substàncies i productes psicotròpics. 
BOE 171 de 16.07.04.  [Documento PDF] 

• Orden SCO/2800/2004, de 30 de julio, por la que se modifica el contenido del anexo de la 
Orden de 17 de septiembre de 1982, que desarrolla el Real Decreto 2730/1981, sobre el 
Registro de Especialidades Farmacéuticas Publicitarias. BOE 200, de 19.08.04 
[Documento PDF] 

• Real Decreto 2183/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1564/1992, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla y regula el régimen de autorización 
de los laboratorios farmacéuticos e importadores de medicamentos y la garantía de 
calidad en su fabricación industrial. BOE 274. de 13.11.04.  [Documento PDF] 

• Resolució SLT/3155/2004, de 12 de novembre, per la qual es revisa el catàleg de 
prestacions ortoprotètiques. (Pàg. 23738) DOGC 4267, de 24.11.04. 

• Real Decreto 2402/2004, de 30 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 104 de la 
Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, para las revisiones coyunturales de 
precios de especialidades farmacéuticas y se adoptan medidas adicionales para la 
contención del gasto farmacéutico. BOE 315, de 31.12.04.[Documento PDF] 
 
 

H) PERSONAL. NOMENAMENTS I CESSAMENTS 
 

• Resolució TIC/4003/2003, de 9 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
del Conveni col·lectiu de treball del Servei Coordinador d’Urgències de Barcelona, SA 061, 
per als anys 2002-2004. DOGC 4045, de 9.1.04 

• Resolució SSS/30/2004, de 9 de gener, per la qual es convoquen les proves d'avaluació 
corresponents als mòduls de nivell bàsic dels programes de formació en atenció sanitària 
immediata per al personal que presta serveis en l'àmbit del transport sanitari. DOGC 
4053, de 21.01,04. 

• Decret 135/2004, de 20 de gener, de cessament del senyor Enric Mangas i Monge com a 
director del Servei Català de la Salut del Departament de Sanitat i Seguretat Social. 
(Pàg. 1283)  
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• Decret 136/2004, de 20 de gener, de nomenament del senyor Carles Manté i Fors com a 
director del Servei Català de la Salut del Departament de Sanitat i Seguretat Social. 
(Pàg. 1283)  

• Decret 137/2004, de 20 de gener, de cessament del senyor Josep Ganduxé i Soler com a 
director gerent de l'Institut Català de la Salut del Departament de Sanitat i Seguretat 
Social. (Pàg. 1284)  

• Decret 138/2004, de 20 de gener, de nomenament del senyor Raimundo Belenes Juárez 
com a director gerent de l'Institut Català de la Salut del Departament de Sanitat i 
Seguretat Social. (Pàg. 1284)  DOGC 4055. de 23.01.04. 

• Decret 139/2004, de 20 de gener, de nomenament del senyor Manel Balcells i Díaz com a 
director d'Estratègia i Coordinació del Departament de Sanitat i Seguretat Social . (Pàg. 
1284) DOGC 4055, de 23.01.04.  Correcció d’errada. DOGC 4065. 06.02.04. 

• Resolució SSS/145/2004, de 27 de gener, de cessament del senyor Salvador Doy i Pica 
com a subdirector del Servei Català de la Salut. DOGC 4065. 06.02.04. 

• Resolució SSS/146/2004, de 27 de gener, de cessament de la senyora M. Antònia 
Viedma i Martí com a directora de l'Àrea Sanitària del Servei Català de la Salut. . DOGC 
4065. 06.02.04. 

• Resolució SSS/147/2004, de 27 de gener, de nomenament del senyor Enric Agustí i 
Fabré com a subdirector del Servei Català de la Salut. . DOGC 4065. 06.02.04. 

• Resolució SSS/148/2004, de 27 de gener, de cessament del senyor Enric Agustí i Fabré 
com a director de l'Àrea de Serveis i Qualitat del Servei Català de la Salut. . DOGC 4065. 
06.02.04. 

• Decret 175/2004, de 10 de febrer, de cessament del senyor Eugeni Sedano i Monasterio 
com a director general de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat i Seguretat 
Social. (Pàg. 2681)  DOGC 4068, d’ 11.02.04 

• Decret 176/2004, de 10 de febrer, de nomenament del senyor Rafael Manzanera i 
López com a director general de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat i 
Seguretat Social. (Pàg. 2681)  DOGC 4068, d’ 11.02.04 

• Decret 177/2004, de 10 de febrer, de cessament del senyor Rafael de Oleza i Serra de 
Gayeta com a director general de Serveis de la Secretaria General del Departament de 
Sanitat i Seguretat Social. (Pàg. 2681)  DOGC 4068, d’ 11.02.04. 

• Decret 178/2004, de 10 de febrer, de nomenament de la senyora Marta Segura i Bonet 
com a directora general de Serveis de la Secretaria General del Departament de Sanitat 
i Seguretat Social. (Pàg. 2681) DOGC 4068, d’ 11.02.04. 

• Resolució SSS/176/2004, de 30 de gener, de cessament del senyor Xavier Gonzàlez i 
Mestre com a delegat territorial del Departament de Sanitat i Seguretat Social a 
Barcelona. (Pàg. 2764)  DOGC 4069, de 12.02.04 

• Resolució SSS/203/2004, de 4 de febrer, de cessament del senyor Antoni Gratacós i 
Bau com a director Econòmic i Financer de l'Institut Català de la Salut. (Pàg. 2764)  DOGC 
4069, de 12.02.04. 

• Resolució SSS/204/2004, de 4 de febrer, de nomenament de la senyora M. Dolors 
Gonzàlez i Cuyàs com a directora de la Direcció Econòmica i Financera de l'Institut 
Català de la Salut. (Pàg. 2764) DOGC 4069, de 12.02.04 

• Resolució SSS/205/2004, de 4 de febrer, de cessament de la senyora Laura Sampietro i 
Colom com a directora de la Direcció d'Organització, Sistemes d'Informació, Projectes i 
Avaluació de l'Institut Català de la Salut. (Pàg. 2765) DOGC 4069, 12.02.04. 

• Decret 184/2004, de 17 de febrer, de cessament del senyor Albert Oriol i Bosch com a 
director de l'Institut d'Estudis de la Salut del Departament de Sanitat i Seguretat Social. 
(Pàg. 3351)  
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• Decret 185/2004, de 17 de febrer, de nomenament del senyor Juli de Nadal i Caparà 
com a director de l'Institut d'Estudis de la Salut del Departament de Sanitat i 
Seguretat Social. (Pàg. 3351)  

• Resolució SSS/383/2004, de 19 de febrer, de nomenament de la senyora M. Lluïsa de la 
Puente Martorell com a directora de l'Àrea Sanitària del Servei Català de la Salut. (Pàg. 
4250) DOGC 4082; 02.03.04. 

• Resolució SSS/386/2004, de 19 de febrer, de nomenament del senyor Enric Mangas i 
Monge com a gerent de les regions sanitàries de Costa de Ponent, Barcelonès Nord i 
Maresme i Centre del Servei Català de la Salut. (Pàg. 4251)  DOGC 4082; 02.03.04. 

• Resolució SSS/387/2004, de 19 de febrer, de cessament del senyor Joan Martí i López 
com a gerent de la Regió Sanitària Barcelonès Nord i Maresme del Servei Català de la 
Salut. (Pàg. 4251)  DOGC 4082; 02.03.04 

• Resolució GAP/536/2004, de 8 de març, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern 
de 7 de gener de 2004, pel qual s'acorda donar publicitat als nomenaments de personal 
eventual. DOGC 4091, de 15..03.04.  (Pàg. 5104)  

• Resolució GAP/537/2004, de 5 de març, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de Govern 
de 20 de gener de 2004, pel qual es regulen determinats aspectes del règim del personal 
eventual al servei de l'Administració de la Generalitat.  DOGC 4091, de 15.03.04. (Pàg. 
5104)  

• Decret 231/2004, de 16 de març, de cessament del senyor Pere Àngel Montserrat i Ollé 
com a director de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques. (Pàg. 5406) DOGC 4094, 
18.03.04. 

• Resolució SSS/711/2004, de 12 de març, de cessament i nomenament de vocals del 
Consell de Direcció del Servei Català de la Salut. DOGC 4100, de 26.03.04. . (Pàg. 6001)  

• Decret 243/2004, de 30 de març, sobre determinats aspectes de la contractació laboral 
a la Generalitat de Catalunya. (Pàg. 6303) DOGC 4104,   d’1.04.04. 

• Resolució SSS/948/2004, de 14 d'abril, de cessament del senyor Josep Mañach i Serra 
com a gerent del Consorci Sanitari de Barcelona. (Pàg. 7187) DOGC 4114. de 19.04.04. 

• Resolució SSS/949/2004, de 14 d'abril, de nomenament del senyor Enric Mangas i 
Monge com a gerent del Consorci Sanitari de Barcelona. (Pàg. 7187)  DOGC 4114, de 
19.04.04. 

• Decret 260/2004, de 20 d'abril, de cessament del senyor David Vegara i Figueras com a 
secretari general del Departament de Sanitat i Seguretat Social. (Pàg. 7515)  DOGC 4117, 
de 22.04.04. 

• Resolució SSS/1003/2004, de 20 d'abril, per la qual s'assignen temporalment al director 
del Servei Català de la Salut del Departament de Sanitat i Seguretat Social les funcions 
atribuïdes al/a la secretari/ària general del Departament de Sanitat i Seguretat Social. 
(Pàg. 7515) DOGC 4117, de 22.04.04. 

• Resolució SSS/1008/2004, de 7 d'abril, de cessament del senyor Antoni Salvà i 
Casanovas com a cap de la Divisió d'Atenció Sociosanitària de l'Àrea Sanitària del Servei 
Català de la Salut. (Pàg. 7714) DOGC 4119, 26.04.04. 

• Resolució SSS/1111/2004, de 14 d'abril, de cessament del senyor Josep Ballester i 
Roselló com a gerent de Planificació Sanitària de l'Àrea Sanitària del Servei Català de la 
Salut. (Pàg. 7924) DOGC 4121, de 28.04.04 

• Resolució SSS/1112/2004, de 15 d'abril, de cessament del senyor Josep Ballester i Roselló 
com a gerent d'Atenció Psiquiàtrica i Salut Mental de l'Àrea Sanitària del Servei Català de 
la Salut. (Pàg. 7924)  DOGC 4121, de 28.04.04 

• Resolució SSS/1108/2004, de 29 de març, per la qual es fa pública la convocatòria per 
cobrir places vacants de la categoria professional d'assistent social d'equips d'atenció 
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primària (núm. de registre de la convocatòria P-2003-2). (Pàg. 7925)  DOGC 4121, de 
28.04.04 

• Decret 267/2004, de 27 d'abril, de cessament del senyor Joan Colom i Farran com a 
director general de Drogodependències i Sida del Departament de Sanitat i Seguretat 
Social. (Pàg. 8021) DOGC 4122, de 29.04.04. 

• Resolució SSS/1179/2004, de 27 d'abril, per la qual s'assignen temporalment al director 
general de Salut Pública del Departament de Sanitat i Seguretat Social les funcions 
atribuïdes al/a la director/a general de Drogodependències i Sida del Departament de 
Sanitat i Seguretat Social. (Pàg. 8021)  DOGC 4122, de 29.04.04. 

• Edicte de 22 d'abril de 2004, pel qual se sotmet a informació pública el projecte de 
decret de delimitació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei 
Català de la Salut. (Pàg. 8028) DOGC 4122. DE 29.04.04. 

• Resolució SSS/1364/2004, de 6 de maig, per la qual es nomenen les persones membres 
dels consells de salut de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut i del Consell 
de Salut del Consorci Sanitari de Barcelona. (Pàg. 9329) DOGC  4134, de 17.05.04 

• Resolució SSS/1365/2004, de 6 de maig, de cessament i nomenament de vocals del Consell 
Català de la Salut. (Pàg. 9330)  DOGC  4134 , de 17.05.04 

• Resolució SSS/1366/2004, de 6 de maig, per la qual es nomenen les persones membres 
dels consells de direcció de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut. (Pàg. 
9331)  DOGC 4134  de 17.05.04 

• Resolució SSS/1367/2004, de 6 de maig, de cessament i nomenament de vocals del Consell 
de Direcció del Servei Català de la Salut. (Pàg. 9331)   DOGC 4134, de 17.05.04 

• Resolució SSS/1388/2004, de 6 de maig, per la qual es dóna publicitat al nomenament de 
personal eventual del Departament de Sanitat i Seguretat Social. (Pàg. 9653) DOGC 
4137. de 20.05.04. 

• Resolució SSS/1466/2004, de 19 de maig, de cessament de la senyora Esther Busquets i 
Bou com a subdirectora general de Serveis Sanitaris de la Direcció General de Recursos 
Sanitaris. (Pàg. 9915) DOGC 4140, de 25.05.04. 

• Resolució SSS/1456/2004, de 12 de maig, de cessament de la senyora Concepció Violan i 
Fors com a cap de la Divisió d'Atenció Primària de l'Àrea Sanitària del Servei Català de la 
Salut. (Pàg. 9986) DOGC 4141, de 26.05.04. 

• Decret 301/2004, de 25 de maig, de nomenament del senyor Joan Cornet i Prat com a 
secretari general del Departament de Sanitat i Seguretat Social. (Pàg. 10065) DOGC 
4142, de 27.05.04. 

• Resolució SSS/1481/2004, de 19 de maig, de cessament de la senyora Montserrat 
Martínez i Morales com a responsable de la Secretaria Tècnica de l'Institut Català de la 
Salut. (Pàg. 10245) DOGC 4143, de 28.05.04. 

• Reial Decret Llei 3/2004, de 25 de juny, per a la racionalització de la regulació del salari 
mínim interprofesional i per a l’increment de la seva quantia. . BOE 154, de 26.06.04. 
[Documento PDF]  

• Resolució SLT/1777/2004, de 27 de maig, de nomenament del senyor Antoni Sans i 
Miret com a gerent adjunt de les regions sanitàries de Costa Ponent i Centre del 
Servei Català de la Salut. (Pàg. 12472) DOGC 4163, de 29.06.04. 

• Resolució SLT/1778/2004, de 27 de maig, de nomenament del senyor Josep Ganduxé i 
Soler com a gerent adjunt de les Regions Sanitàries de Costa de Ponent, Barcelonès 
Nord i Maresme i Centre del Servei Català de la Salut. (Pàg. 12472) DOGC 4163, de 
29.06.04. 

• Resolució SLT/1909/2004, de 5 de juliol, de cessament de la senyora Roser Fernández i 
Alegre com a gerent de Planificació Econòmica de l'Àrea de Recursos del Servei Català de 
la Salut. (Pàg. 13206) DOGC 4172   de 12.07.04 
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• Resolució SLT/1910/2004, de 5 de juliol, de nomenament de la senyora Eva Sánchez i 
Busqués com a gerent de Planificació Econòmica de l'Àrea de Recursos del Servei Català de 
la Salut. (Pàg. 13206) DOGC 4172, de 12.07.04. 

• Resolució SLT/1907/2004, de 30 de juny, de cessament del senyor Jordi Vilardell i 
Bergadà com a director de l'Organització Catalana de Trasplantaments, adscrita a l'Àrea 
Sanitària del Servei Català de la Salut. (Pàg. 13206) DOGC 4172, de 12.07.04. 

• Resolució SLT/1908/2004, de 30 de juny, de nomenament de la senyora Rosa Deulofeu i 
Vilarnau com a directora de l'Organització Catalana de Trasplantaments, adscrita a l'Àrea 
Sanitària del Servei Català de la Salut. (Pàg. 13206) DOGC 4172, 12.07.04. 

• Correcció d’errada a la Resolució SSS/1364/2004, de 6 de maig, per la qual es nomenen les 
persones membres dels consells de salut de les regions sanitàries del Servei Català de la 
Salut i del Consell de Salut del Consorci Sanitari de Barcelona (DOGC núm. 4134, pàg. 
9329, de 17.5.2004). (Pàg. 15277)  DOGC 4193 de 10.08.04. 

• Resolució GAP/2289/2004, de 26 de juliol, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del 
Govern de la Generalitat de 20 de juliol de 2004, relatiu a l'oferta d'ocupació pública 
parcial per a l'any 2004 de 133 places vacants de diverses categories professionals de 
personal sanitari d'equips d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut. (109 places 
medicina de família i 24 places pediatria) (Pàg. 16154) DOGC 42O7, de 30.08.04. 

• Resolució SLT/2364/2004, de 30 d'agost, de convocatòria d'un curs de diplomats en 
sanitat per al curs 2004-2005. (Pàg. 16604)  DOGC 4216, de 10.09.04. 

• Ordre APU/3018/2004, de 16 de setembre, per la que es constitueix la comissió per a 
l’estudi i preparació de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic.  BOE 228, de 21.09.04 
[Documento PDF] 

• Ordre SLT/355/2004, de 29 de setembre, de creació de la Comissió de desplegament 
operatiu del Llibre blanc de les professions sanitàries (DOGC núm. 4234, de 7.10.04.) 

• Resolució SLT/2810/2004, de 5 d'octubre, per la qual es convoca un curs d'infermeria del 
treball per a la formació de diplomats/ades en infermeria i ajudants/es tècnics/es 
sanitaris/àries d'empresa, promogut per l'Institut d'Estudis de la Salut. DOGC4243, de 
20.10.04.  

• Resolució SLT/3197/2004, de 9 de novembre, de cessament i nomenament de vocals del 
Consell de Direcció del Servei Català de la Salut. (Pàg. 24129)  DOGC 4269, de 
26.11.04. 

• Resolució SLT/3197/2004, de 9 de novembre, de cessament i nomenament de vocals del 
Consell de Direcció del Servei Català de la Salut. (Pàg. 24129)  DOGC 4270, de 
29.11.04. 

• Real Decreto LEY 9/2004, de 3 de diciembre, por el que se determina el plazo para la 
ejecución de los procesos previstos en la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se 
establece un proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas de personal 
estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud 
del Sistema Nacional de Salud. [Documento PDF] BOE 292, de 4.12.04. 

• Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo 
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. [Documento 
PDF]  BOE 303. 17.12.04. 

• RD 2388/2004, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional 
para 2005. BOE 315, de 31.12.04. [Documento PDF] 

 
 
 
 
 

 11 

http://www.gencat.net/diari/4172/04180061.htm
http://www.gencat.net/diari/4172/04162158.htm
http://www.gencat.net/diari/4172/04162155.htm
http://www.gencat.net/diari/4193/04140104.htm
http://www.gencat.net/diari/4207/04205026.htm
http://www.gencat.net/diari/4216/04240042.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2004-09-21/pdfs/A31644-31645.pdf
http://www.gencat.net/diari/4269/04314078.htm
http://www.gencat.net/diari/4269/04314078.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2004-12-04/pdfs/A40313-40313.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004-12-17/pdfs/A41261-41264.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004-12-17/pdfs/A41261-41264.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004-12-31/pdfs/A42764-42765.pdf


 

 
I) GESTIÓ 

 
• Correcció d’Errada al Decret 292/2003, de 18 de novembre, pel qual es prorroga la 

vigència de determinats contractes per a la prestació de serveis sanitaris per a l’any 2004 
DOGC 4054, 22.01.04. 

• RD 183/2004, de 30 de gener, pel qual es regula la targeta sanitària individual. BOE 37, 
de 12.02.04. [Documento PDF]    

• Ordre SSS/38/2004, de 20 de febrer, per la qual s'estableix una prova pilot per a la 
implantació d'un sistema de compra de serveis de base poblacional. DOGC 4084; 
04.03.04. 

• RD 428/204, de 12 de març, pel qual es modifica el Reglament general sobre col.laboració 
en la gestió de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la 
Seguretat Social, (autònoms) aprovat pel RD 1993/1995, de 7 de desembre . BOE 77, de 
30.03.04. [Documento PDF]  

• Resolució de 20 de febrer de 2004, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de 
l’Estat, per la qual es publica l’acord de pròrroga i actualització per a 2004, del Conveni de 
col.laboració entre el Servei Català de la Salut i l’Institut Català de la Salut amb MUFACE, 
l’Institut Social de les Forces Armades i la Mutualitat General Judicial, per a la 
prestació en zones rurals de determinats serveis sanitaris a mutualistes i la resta de 
beneficiaris adscrits a entitats d’assegurança d’assistència sanitària concertada amb les 
referides mutualitats. BOE 78, de 31.03.04. [Documento PDF]  

• Resolució de 24 de febrer de 2004, de MUFACE, per la qual es publica el Conveni de 
col.laboració entre l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i MUFACE, per a la 
prestació de funcions d’assessorament i informe. BOE 78, de 31.03.04. [Documento PDF] 

• Ordre SCO/855/2004, de 16 de març, per la qual s’amplia la de 21 de juliol de 1994, que 
regula els fitxers automatitzats de caràcter personal, gestionats pel Ministeri de 
Sanitat i Consum. (alertes sanitàries internacionals) BOE 79, d’1.04.04. [Documento PDF] 

• Instrument de Ratificació del Conveni de Seguretat Social entre el Regne d’Espanya i la 
República Txeca, fet a Valencia el 13 de maig de 2002. BOE 107, de 3.05.04[Documento 
PDF] 

• Edicte de 23 d’abril de 2004, pel qual se sotmet a informació pública el projecte d’ordre 
pel qual s’actualitza la relació d’intervencions quirúrgiques que tenen garantit el termini 
màxim d’accés. DOGC 4123, de 30.04.04. 

• Edicte de 26 d’abril de 2004, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre 
per la qual es desleguen determinats preceptes del Decret 354/2002, de 24 de 
desembre, pel qual s’estableixen els terminis màxims d’accés a determinats procediments 
quirúrgics a càrrec del Servei Català de la Salut. DOGC 4127, de 6.05.04 

• Ordre SLT/203/2004, d'11 de juny, per la qual s'actualitza la relació d'intervencions 
quirúrgiques que tenen garantit un termini màxim d'accés. (Pàg. 11968) DOGC 4159, de 
22.06.04. 

• Ordre APU/3017/2004, de 16 de setembre, per la qual es constitueix la comissió per a 
l’estudi i preparació de l’avantprojecte de llei d’Agències Públiques. BOE 228, 21.09.04 
[Documento PDF] 

• Decret 471/2004, de 28 de desembre, pel qual es prorroga la vigència de determinats 
contractes per a la prestació de serveis sanitaris per a l'any 2005. (Pàg. 26672) 
DOGC 4291, de 30.12.04. 

• Real Decreto 2348/2004, de 23 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras 
de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 
2004. BOE 314, 30 de desembre [Documento PDF] 
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J) RÈGIM ECONÒMIC. PRESSUPOSTOS 

 
• Ordre ECF/2/2004, de 7 de gener, de determinació de les condicions d’autorització i 

disposició de crèdits durant la pròrroga pressupostària. DOGC 4046. de 12.01.04 
• RD 434/2004, de 12 de març, pel qual es crea la Comissió Interministerial per a l’estudi 

dels assumptes amb trascendència pressupostària per a l’equilibri financer del Sistema 
Nacional de Salut o implicacions econòmiques significatives. BOE 87, de 10.04.04. 
[Documento PDF] 

• Reial Decret 1415/2004, d’ 11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació de la  Seguretat Social. BOE  153, de 25.06.04. [Documento PDF] 

• Llei 6/2004, de 16 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2004. 
(Pàg. 13900) DOGC 4179, de 21.07.04 

• Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives. (Pàg. 14199) DOGC 
4179, de 21.07.04 

• Correcció d’errada a la Llei 6/2004, de 16 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2004 (DOGC núm. 4179, pàg. 13900, de 21.7.2004). (Pàg. 16815)  DOGC 
4218, DE 14.09.04. 

• Correcció d’errades a la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives 
(DOGC núm. 4179, pàg. 14199, de 21.7.2004). (Pàg. 16815)  DOGC 4218, DE 14.09.04. 

• Resolució SLT/2402/2004, de 6 de setembre, per la qual es dóna publicitat a les 
subvencions concedides pel Departament de Salut durant el primer i segon trimestre de 
l'any 2004. (Pàg. 16943)   , DOGC 4219, de 15.09.04 

• Ordre SLT/336/2004, de 20 de setembre, per la qual s'estableix el preu màxim dels 
productes sanguinis per a l'any 2004. (Pàg. 18301)  DOGC 4230, 01.10.04. 

• Ordre SLT/337/2004, de 20 de setembre, per la qual s'estableixen les tarifes màximes, 
per a l'any 2004, dels serveis d'atenció integral a l'acondroplàsia, altres displàsies i 
altres trastorns del creixement que contracti el Servei Català de la Salut. (Pàg. 18302) 

 
• Ordre SLT/338/2004, de 20 de setembre, per la qual s'estableixen les tarifes màximes, 

per a l'any 2004, dels serveis d'assistència integrada de pacients susceptibles de malaltia 
al·lergològica i dels estudis d'hipersensibilitat medicamentosa que contracti el Servei 
Català de la Salut. (Pàg. 18302)  

• Ordre SLT/339/2004, de 20 de setembre, per la qual es determinen per a l'any 2004 els 
preus unitaris i la resta de valors a què es refereix l'article 5 del Decret 179/1997, 
de 22 de juliol, pel qual s'estableixen les modalitats de pagament que regeixen la 
contractació de serveis sanitaris en l'àmbit del Servei Català de la Salut. (Pàg. 18303) 

 
• Ordre SLT/340/2004, de 20 de setembre, per la qual s'estableixen les tarifes màximes 

per a l'any 2004 de determinats serveis d'oxigenoteràpia contractats pel Servei Català de 
la Salut. (Pàg. 18304)  

• Ordre SLT/341/2004, de 20 de setembre, per la qual es fixen les tarifes màximes, per a 
l'any 2004, dels serveis de transport sanitari contractats pel Servei Català de la Salut. 
(Pàg. 18304)  

• Ordre SLT/342/2004, de 20 de setembre, per la qual s'estableixen, per a l'any 2004, les 
tarifes corresponents als serveis d'hospitalització i rehabilitació d'atenció psiquiàtrica 
i salut mental fets pels centres i establiments sanitaris amb conveni o contracte amb el 
Servei Català de la Salut. (Pàg. 18305)  
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• Ordre SLT/343/2004, de 20 de setembre, per la qual s'estableixen per a l'any 2004 les 
tarifes dels serveis de diàlisi realitzats pels centres i establiments sanitaris que 
contracti el Servei Català de la Salut. (Pàg. 18305)  

• Ordre SLT/344/2004, de 20 de setembre, per la qual s'estableixen, per a l'any 2004, les 
tarifes dels tractaments de medicina nuclear. (Pàg. 18306)  

• Ordre SLT/345/2004, de 20 de setembre, per la qual s'estableix la tarifa màxima, per a 
l'any 2004, dels serveis de litotrípsia que contracti el Servei Català de la Salut. (Pàg. 
18306)  

• Ordre SLT/346/2004, de 20 de setembre, per la qual s'estableixen, per a l'any 2004, les 
tarifes màximes dels serveis de rehabilitació funcional ambulatòria i domiciliària que 
contracti el Servei Català de la Salut. (Pàg. 18307) DOGC 4230; 01.10.04. 

• Ordre SLT/347/2004, de 21 de setembre, per la qual es detallen les taxes vigents del 
Departament de Salut, amb identificació dels serveis i de les quotes corresponents. (Pàg. 
18308)  

• Resolució SLT/2764/2004, de 28 de setembre, sobre la revisió de preus públics 
corresponents als serveis sanitaris que presta l'Institut Català de la Salut. (Pàg. 
19616)  DOGC 4238 de 14.10.04. 

• Orden SCO/3685/2004, de 2 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones destinadas a Instituciones y Entidades sin ánimo de lucro 
para fomentar la donación y el trasplante de órganos y tejidos humanos. BOE 274.. de 
13.11.04.[Documento PDF] 

• Resolución de 26 de octubre de 2004, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se 
convocan ayudas para contratos de investigadores en el Sistema Nacional de Salud, dentro 
del programa de recursos humanos y difusión de la investigación del Instituto de Salud 
Carlos III, en el marco del programa nacional de potenciación de recursos humanos del Plan 
Nacional de I+D+I 2004-2007.BOE 274, de 13.11.04. [Documento PDF]  

• Resolución de 28 de octubre de 2004, del Instituto de Salud "Carlos III", por la que se 
convocan ayudas para contratar profesionales sanitarios que hayan finalizado el período de 
Formación Sanitaria Especializada, dentro del Programa de Recursos Humanos y Difusión 
de la Investigación del Instituto de Salud "Carlos III", en el marco del Programa Nacional 
de Potenciación de Recursos Humanos del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007. BOE 274, de 
13.11.04. [Documento PDF] 

• Resolución de 20 de octubre de 2004, de la Dirección General de Salud Pública, por la que 
se da publicidad a las subvenciones concedidas para financiar programas de prevención y 
control de la infección por VIH y el Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida durante el 
año 2004. BOE 275, de 15.11.04 [Documento PDF] 

• Orden SCO/3842/2004, de 10 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la convocatoria y concesión por el Instituto de Salud Carlos III, de becas asociadas a 
proyectos de investigación.  BOE 282, DE 23.11.04.[Documento PDF] 

• Real Decreto 2198/2004, de 25 de noviembre, por el que se determinan los colectivos a los 
que se dirigen las políticas de cohesión a efectos de su financiación por el Fondo de 
cohesión sanitaria durante el ejercicio 2004. BOE 285, de 26.11.04. [Documento PDF] 

• Ley 2/2004, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005. BOE 312, 28.12.04 
[Documento PDF] 

• Llei 11/2004, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2005. (Pàg. 26761)  DOGC 4292, de 31.12.04. 

• Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres. (Pàg. 27056)  DOGC 4292, 
de 31.12.04. 
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K) CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 

• Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics, 
informàtics i telemàtics en la contractació de l'Administració de la Generalitat. DOGC 
4055, de 23.01.04. (Pàg. 1275)  

• Edicte de 6 de maig de 2004, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret 
de creació del Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya. (Pàg. 
8966) DOGC 4131,  de 12.05.04. 

 
 

L) RÈGIM LOCAL 
 

• Resolució de 29 de desembre de 2003 de la Subsecretaria, per la que es disposa la 
publicació de la Resolució de 16 de desembre de 2003, de la Presidenta de l’Instituto 
Nacional d’Estadística i de la Dirección General de Administración Local sobre revisió del 
Padró Municipal i el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 
BOE 5, de 6.01.04. 

• RD Legislatiu 2/2004, de 4 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals. BOE 59, 09.03.04. Correcció d’errades BOE 63, de 13.03.04 
 

 
M) ALTRES 

 
• Resolució CCA/39/2004, de 21 de gener, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Govern 

de data 20 de gener de 2004, pel qual s’aprova el Programa de Planificació Lingüística. 
DOGC 4054,  de 22.01.04. 

• Resolució de 23 de gener de 2004, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es dóna 
publicitat al protocol addicional pel qual es prorroga per a 2003, el Conveni de col·laboració, 
entre el Ministeri de Treball i Assumptes Socials i la Conselleria de Benestar i Família de la 
Generalitat de Catalunya, per al desenvolupament d’actuacions conjuntes en matèria 
d’atenció als immigrants, refugiats, sol·licitants d’asil i desplaçats. BOE 44,de 20.02.04. 
[Documento PDF]    

• RD 178/2004, de 30 de gener, pel qual s’aprova el Reglament general per al 
desenvolupament i execució de la Llei 9/2003, de 25 d’abril, per la que s’estableix el règim 
jurídic de la utilització confinada, alliberació voluntària i comercialització d’organismes 
modificats genèticament. [Documento PDF] BOE 27, de 31.01.04. 

• RD 355/2004, de 5 de març, pel qual es regula el Registre central per a la protecció de les 
víctimes de la violència domèstica. BOE 73, de 25.03.04. [Documento PDF] 

• Resolución de 1 de abril de 2004, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se da 
publicidad al Convenio marco de colaboración científica entre el Centro Nacional de 
Trasplantes y Medicina Regenerativa y el Departamento de Sanidad y Seguridad Social de 
la Generalidad de Cataluña para la investigación en Medicina Regenerativa y creación del 
Centro de Barcelona como un Nodo del Centro Nacional. BOE 98, de 22.04.04. [Documento 
PDF] 

• Decret 305/2004, d'1 de juny, de creació i regulació de la Comissió per a l'elaboració 
dels documents preparatoris de l'avantprojecte de llei reguladora de les actuacions, 
l'assistència i els serveis socials. (Pàg. 10504) DOGC 4146, de 3.06.04. 

• Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen 
una atenció especial. (Pàg. 11094) DOGC 4151, de 10.06.04. 
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http://www.gencat.net/diari/4055/04016134.htm
http://www.gencat.net/diari/4131/04125145.htm
http://www.gencat.net/diari/4131/04125145.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2004-02-20/pdfs/A08340-08342.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004-01-31/pdfs/A04171-04216.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004-03-25/pdfs/A12937-12946.pdf
http://www.gencat.net/diari/4146/04148117.htm
http://www.gencat.net/diari/4151/04154100.htm


 

• Resolució de 8 de juny, de l’Instituto de Salud Carlos III, per la qual es convoquen ajuts 
del Programa de Promoció de la Investigació Biomèdica i en Ciències de la Salut del 
Ministeri de Sanitat i Consum, per a la realització de projectes d’investigació en el marc 
del Pla Nacional d’I+D+I 2004-2007, durant l’any 2004 , BOE 146, de 17.06.04. 
[Documento PDF]  

• Anunci pel qual es fa pública la disposició reguladora dels fitxers que contenen dades 
de caràcter personal. (Pàg. 11980)  Parc Sanitari Pere Virgili DOGC 4159, de 22.06.04. 

• Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat. (Pàg. 13439) DOGC 
4174, de 15.07.04 

• RD 1720/2004, de 23 de juliol, pel qual s’estableixen les tipologies fisiopatològiques que 
permeten la superació dels límits generals establerts per a la fecundació d’ovocits en 
processos de reproducció assistida. BOE 180, de 27.07.04.    [Documento PDF]  

• Resolució de 20 de julio de 2004, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se da 
publicidad al Convenio de colaboración entre el Departamento de Salud de la Generalidad 
de Cataluña y el Instituto de Salud Carlos III para la investigación en medicina 
regenerativa. BOE 201, de 20.08.04. [Documento PDF] 

• Resolució PRE/2518/2004, de 16 de setembre, per la qual es dóna publicitat al nou text 
dels Estatuts del Consorci Organitzador del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 
2004. (Pàg. 17763)   DOGC 4225, de 23.09.04. 

• RD 1911/2004, de 17 de setembre, pel qual s’aprova el Pla Estadístic Nacional, 2005-2008. 
BOE 238, 02.10.04. [Documento PDF] 

• RD 2132/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’estableixen els requisits i els procediments per 
a sol.licitar el desenvolupament de projectes d’investigació amb cèl·lules troncals 
obtingudes de preembrions sobrants. BOE 262, de 30.10.04. [Documento PDF] 

• Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados. BOE 267, de 
5.11.04. [Documento PDF] 

• Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros. BOE 267, de 
5.11.04.  [Documento PDF] 

• Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a 
motor. BOE 267, de 5.11.04. [Documento PDF] 

• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. BOE 313, de 29.12.04. [Documento PDF] 

• Ley Orgánica 2/2004, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. BOE 313, de 29.12.04. [Documento PDF]  

• Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. BOE 313, de 29.12.04. [Documento PDF] 

• Decret 467/2004, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació 
estadística per a l'any 2005. (Pàg. 27071)  DOGC 4292, de 31.12.04. 
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http://www.boe.es/boe/dias/2004-10-30/pdfs/A35905-35907.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2004-11-05/pdfs/A36653-36661.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2004-12-29/pdfs/A42166-42197.pdf
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