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A) ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA GENERALITAT 

 
• LLEI 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora. (Pàg. 12742) . DOGC 

4379, de 6 de maig de 2005. 
 
B) ORGANITZACIÓ SANITÀRIA 

 
• Real Decreto 590/2005, de 20 de mayo, por el que se modifica el Estatuto del Instituto de 

Salud «Carlos III», aprobado por el Real Decreto 375/2001, de 6 de abril. [Documento 
PDF]. BOE 128, de 30/05/2005. 
 

C) SALUT PÚBLICA 
 

• ORDRE SLT/176/2005, de 18 d'abril, de creació del Consell Assessor de Vacunacions. (Pàg. 
11990) . DOGC 4375, de 2 de maig de 2005. 
 

D) PRIMÀRIA 
 

• RESOLUCIÓ SLT/1565/2005, de 17 de maig, de convocatòria de la primera edició del 
Premi de Recerca en Atenció Primària 2005 de la Regió Sanitària Barcelona del Servei 
Català de la Salut. (Pàg. 15450) . DOGC 4393, de 27 de maig de 2005. 
 

E) SALUT MENTAL. ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA 
 

• ORDRE SLT/192/2005, de 18 d'abril, per la qual s'estableixen 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 per a l'any 2005. (Pàg. 12282) . DOGC 4378, de 5 
de maig de 2005. 

• ORDRE SLT/201/2005, de 18 d'abril, per la qual s'estableixen les tarifes corresponents 
als serveis d'hospitalització i rehabilitació d'atenció psiquiàtrica i salut mental duts a 
terme pels centres i els establiments sanitaris amb conveni o contracte amb el Servei 
Català de la Salut per a l'any 2005. (Pàg. 13032) . DOGC 4379, de 6 de maig de 2005. 
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http://www.gencat.net/diari/4379/05119125.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2005-05-30/pdfs/A18107-18111.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005-05-30/pdfs/A18107-18111.pdf
http://www.gencat.net/diari/4375/05104127.htm
http://www.gencat.net/diari/4375/05104127.htm
http://www.gencat.net/diari/4393/05122113.htm
http://www.gencat.net/diari/4378/05109106.htm
http://www.gencat.net/diari/4379/05110074.htm


 

 
F) RÈGIM ECONÒMIC. PREUS. TARIFES. PRESSUPOSTOS 

 
• RESOLUCIÓ SLT/1350/2005, de 18 d'abril, per la qual es dóna publicitat a les subvencions 

concedides pel Departament de Salut durant el quart trimestre de l'any 2004. (Pàg. 12161) 
. DOGC 4377, de 4 de maig de 2005. 

• ORDRE SLT/194/2005, de 18 d'abril, per la qual es determinen 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 per a l'any 2005. (Pàg. 13028) . DOGC 4379, 
de 6 de maig de 2005. 

• ORDRE SLT/195/2005, de 18 d'abril, per la qual s'estableixen les tarifes màximes dels 
serveis d'atenció integral a l'acondroplàsia, altres displàsies i altres trastorns del 
creixement que contracti el Servei Català de la Salut per a l'any 2005. (Pàg. 13029) . 
DOGC 4379, de 6 de maig de 2005.  

• ORDRE SLT/196/2005, de 18 d'abril, per la qual s'estableixen les tarifes màximes 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 per a 
l'any 2005. (Pàg. 13029) . DOGC 4379, de 6 de maig de 2005. 

• ORDRE SLT/197/2005, de 18 d'abril, per la qual s'estableixen les tarifes dels serveis de 
diàlisi duts a terme pels centres i establiments sanitaris que contracti el Servei Català de 
la Salut per a l'any 2005. (Pàg. 13030) . DOGC 4379, de 6 de maig de 2005. 

• ORDRE SLT/198/2005, de 18 d'abril, per la qual s'estableixen les tarifes dels 
tractaments de medicina nuclear per a l'any 2005. (Pàg. 13030) . DOGC 4379, de 6 de 
maig de 2005. 

• ORDRE SLT/199/2005, de 18 d'abril, per la qual s'estableixen les tarifes màximes de 
determinats serveis d'oxigenoteràpia contractats pel Servei Català de la Salut per a l'any 
2005. (Pàg. 13031) . DOGC 4379, de 6 de maig de 2005. 

• ORDRE SLT/200/2005, de 18 d'abril, per la qual s'estableixen les tarifes màximes dels 
serveis de rehabilitació funcional ambulatòria i domiciliària que contracti el Servei Català 
de la Salut per a l'any 2005. (Pàg. 13031) . DOGC 4379, de 6 de maig de 2005. 

• ORDRE SLT/202/2005, de 18 d'abril, per la qual es fixen les tarifes màximes dels serveis 
de transport sanitari contractats pel Servei Català de la Salut per a l'any 2005. (Pàg. 
13033) . DOGC 4379, de 6 de maig de 2005. 
 

G) CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 

• Resolución de 22 de abril de 2005, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se 
hace público el Acuerdo del Pleno, de 30 de marzo de 2005, que aprueba la instrucción 
general relativa a la remisión al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de 
contratación y de las relaciones de contratos celebrados. [Documento PDF]. BOE 104, de 
2/05/05. 

• Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril, por la que se regula el empleo de medios 
electrónicos en los procedimiento de contratación. [Documento PDF]. BOE 114, de 
13/05/05. 
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http://www.gencat.net/diari/4377/05105152.htm
http://www.gencat.net/diari/4379/05109116.htm
http://www.gencat.net/diari/4379/05109117.htm
http://www.gencat.net/diari/4379/05109120.htm
http://www.gencat.net/diari/4379/05109122.htm
http://www.gencat.net/diari/4379/05109124.htm
http://www.gencat.net/diari/4379/05110060.htm
http://www.gencat.net/diari/4379/05110068.htm
http://www.gencat.net/diari/4379/05110080.htm
http://www.gencat.net/diari/4379/05110080.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2005-05-02/pdfs/A15017-15027.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005-05-13/pdfs/A16179-16183.pdf


 

H) ALTRES 
 

• ORDEN SCO/1198/2005, de 3 de marzo, por la que se aprueba y publica el programa 
formativo de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. [Documento PDF]. BOE 
105, de3 de mayo de 2005. 

• Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería. [Documento 
PDF]. BOE 108. de 6 de mayo de 2005. 

• ORDEN SCO/1526/2005, de 5 de mayo, por la que se aprueba y publica el programa 
formativo de la especialidad de Medicina del Trabajo. [Documento PDF]. BOE 127, de 28 de 
mayo de 2005. 

• ORDRE SLT/221/2005, de 4 de maig, per la qual es modifica l'Ordre SSS/416/2002, de 
10 de desembre, per la qual es regula la prestació de tècniques de teràpia respiratòria 
domiciliària. (Pàg. 13961) . DOGC 4386, de 18 de maig de 2005. 
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http://www.boe.es/boe/dias/2005-05-03/pdfs/A15182-15225.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005-05-06/pdfs/A15480-15486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005-05-06/pdfs/A15480-15486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005-05-28/pdfs/A18091-18100.pdf
http://www.gencat.net/diari/4386/05110127.htm
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