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A) ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA GENERALITAT 

 
• DECRET 179/2005, de 30 d'agost, pel qual es crea el Comitè Català d'Ajut Humanitari 

d'Emergència. (Pàg. 26723) , DOGC 4460, de 1/09/05. 
• Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la 

mejora de la calidad en la Administración General del Estado. [Document PDF], BOE 211, de 
3/09/05. 

• RESOLUCIÓ UNI/2703/2005, de 12 de setembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord 
del Govern de 26 de juliol de 2005, pel qual s'autoritza la constitució del Consorci Parc de 
Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) i se n'aproven els Estatuts. (Pàg. 30132) , 
DOGC 4477, de 27/09/05. 

• ORDRE PRE/388/2005, de 14 de setembre, de publicació de la llista completa i 
actualitzada d'oficines de registre pròpies i concertades, el sistema d'accés i els seus 
horaris de funcionament. (Pàg. 30198) , DOGC 4478, de 28/09/05. 
 
 

B) ORGANITZACIÓ SANITÀRIA 
 

• DECRET 202/2005, de 27 de setembre, pel qual es creen i s'estableixen les normes 
reguladores dels òrgans de participació dels centres hospitalaris gestionats per l'Institut 
Català de la Salut. (Pàg. 30424) , DOGC 4479, de 29/09/05. 

• ORDRE TRI/393/2005, de 28 de setembre, per la qual es garanteix el servei essencial 
d'assistència sanitària que presten a la població els centres sanitaris de la Xarxa 
d'Utilització Pública, els centres sanitaris privats, els centres sanitaris públics i els 
centres d'atenció primària. (Pàg. 30701) , DOGC 4480, de 30/09/05. 

 
 
C) SALUT PÚBLICA 

 
• EDICTE d'1 de setembre de 2005, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de 

decret pel qual s'estableix el Pla de vigilància i control de residus en animals, vegetals i 
aliments a Catalunya (PRAVA). (Pàg. 27374) , DOGC 4463, de 6/09/05. 

http://www.gencat.net/diari/4460/05200163.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2005-09-03/pdfs/A30204-30211.pdf
http://www.gencat.net/diari/4477/05241048.htm
http://www.gencat.net/diari/4478/05210060.htm
http://www.gencat.net/diari/4479/05258078.htm
http://www.gencat.net/diari/4480/05271198.htm
http://www.gencat.net/diari/4463/05186149.htm
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• Real Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen los requisitos 
técnicos y condiciones mínimas de la hemodonación y de los centros y servicios de 
transfusión. [Document PDF], BOE 225, de 20/09/05. 

• Real Decreto 1089/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen los métodos de 
muestreo y de análisis para el control oficial del contenido de benzo(a)pireno en los 
productos alimenticios. [Document PDF], BOE 232, de 28/09/05.  
 
 

D) PERSONAL. NOMENAMENTS I CESSAMENTS 
 

• DECRET 193/2005, de 20 de setembre, de cessament del senyor Joan Cornet i Prat com a 
secretari general del Departament de Salut. (Pàg. 29669) , DOGC 4475, de 
22/09/05. 

• DECRET 194/2005, de 20 de setembre, de nomenament de la senyora Marta Segura i 
Bonet com a secretària general del Departament de Salut. (Pàg. 29669) , DOGC 
4475, de 22/09/05. 

• RESOLUCIÓ SLT/2685/2005, de 12 de setembre, de nomenament del senyor Josep 
Ganduxé i Soler com a gerent adjunt de la Regió Sanitària Barcelona del Servei Català de la 
Salut. (Pàg. 30058) , DOGC 4476, de 26/09/05. 

• RESOLUCIÓ SLT/2686/2005, de 12 de setembre, de nomenament del senyor Enric 
Mangas i Monge com a gerent de la Regió Sanitària Barcelona del Servei Català de la Salut. 
(Pàg. 30058) , DOGC 4476, de 26/09/05. 

• RESOLUCIÓ SLT/2737/2005, de 16 de setembre, de delegació de competències en el 
director de l'Àrea de Recursos. (Pàg. 30425) , DOGC 4479, de 29/09/05. 

• RESOLUCIÓ TRI/2764/2005, de 22 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la 
publicació del Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en 
matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya (codi de conveni 7902362). (Pàg. 30703) , DOGC 4480, de 30/09/05. 
 
 

E) GESTIÓ 
 

• EDICTE de 5 de setembre de 2005, pel qual es dóna publicitat a la Resolució de 15 de juliol 
de 2005, d'ampliació de l'import destinat a la convocatòria de subvencions a la construcció, 
l'ampliació, la remodelació i l'equipament de consultoris locals i centres d'atenció primària 
de titularitat municipal per als exercicis de 2004 i 2005, i de pròrroga del termini fixat 
per resoldre el seu atorgament. (Pàg. 30072) , DOGC 4476, de 26/09/05. 
 
 

F) RÈGIM ECONÒMIC. PREUS. TARIFES. PRESSUPOSTOS 
 

• REAL DECRETO-LEY 12/2005, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas 
medidas urgentes en materia de financiación sanitaria. [Document PDF], BOE 223, de 
17/09/05.  
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2005-09-20/pdfs/A31288-31304.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005-09-28/pdfs/A32065-32068.pdf
http://www.gencat.net/diari/4475/05262097.htm
http://www.gencat.net/diari/4475/05262086.htm
http://www.gencat.net/diari/4476/05249054.htm
http://www.gencat.net/diari/4476/05249055.htm
http://www.gencat.net/diari/4479/05259017.htm
http://www.gencat.net/diari/4480/05270004.htm
http://www.gencat.net/diari/4476/05255063.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2005-09-17/pdfs/A31208-31210.pdf
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G) ALTRES 
 

• RESOLUCIÓ TRI/2520/2005, de 7 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la 
publicació de l'Acord interprofessional de Catalunya per als anys 2005-2007 (codi de 
conveni 7902335). (Pàg. 27672) , DOGC 4466, de 9/09/05. 

• RECURS d'inconstitucionalitat núm. 453/1996, promogut pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya, en relació amb diversos preceptes de la Llei 30/1995, de 8 de novembre, 
d'ordenació i supervisió de les assegurances privades. (Pàg. 27718) , DOGC 4467, de 
12/09/05. 

• RESOLUCIÓ PRE/2557/2005, de 26 de juliol, per la qual es publiquen termes normalitzats 
pel Consell Supervisor del Termcat. (Pàg. 28047) , DOGC 4469, de 14/09/05. 

• Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre, por el que se modifican los Reglamentos 
generales sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de 
trabajadores en la Seguridad Social; sobre cotización y liquidación de otros derechos de la 
Seguridad Social; de recaudación de la Seguridad Social, y sobre colaboración de las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así 
como el Real Decreto sobre el patrimonio de la Seguridad Social. [Document PDF], BOE 
222, de 16/09/05.  

• Corrección de errores del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece 
el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. 
[Document PDF], BOE 227, de 22/09/05.  
 

http://www.gencat.net/diari/4466/05192127.htm
http://www.gencat.net/diari/4467/05203083.htm
http://www.gencat.net/diari/4469/05238025.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2005-09-16/pdfs/A31145-31153.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005-09-22/pdfs/A31458-31458.pdf
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