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A) ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA GENERALITAT 

 
• RESOLUCIÓ SLT/3369/2005, 17 de novembre, de delegació de competències en el/la 

director/a general de Salut Pública, en el/la director/a general de Recursos Sanitaris, en 
el/la director/a d'Estratègia i Coordinació, en els/les directors/es dels serveis territorials 
del Departament de Salut, i en el/la subdirector/a general d'Administració, Recursos 
Humans i Coordinació. (Pàg. 38868) , DOGC 4519, de 28/11/2005. 

• EDICTE de 21 de novembre de 2005, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de 
decret pel qual es regula la Xarxa d'Hemoteràpia i es crea el Sistema d'Hemovigilància a 
Catalunya. (Pàg. 38913) , DOGC 4519, de 28/11/2005. 

• ORDRE SLT/448/2005, de 17 de novembre, de modificació de l'Ordre de 28 de juny de 
1995, per la qual es crea la Unitat operativa de l'Institut Català de la Salut Centre 
d'Estudis Epidemiològics sobre la Sida de Catalunya (CEESCAT). (Pàg. 39152) , DOGC 
4520, de 29/11/2005. 
 
 

B) ORGANITZACIÓ SANITÀRIA 
 

• ORDRE SLT/440/2005, de 14 de novembre, per la qual es crea el Consell Assessor en 
Infeccions Nosocomials de Catalunya. (Pàg. 38310) , DOGC 4515, de 22/11/2005. 
 
 

C) SALUT PÚBLICA 
 

• Orden APA/3553/2005, de 15 de noviembre, por la que se establecen medidas específicas 
de protección en relación con la influenza aviar. PDF (5 págs. - 167 KB.), BOE 275, de 
17/11/2005.  
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https://www.gencat.net/diari/4519/05320071.htm
https://www.gencat.net/diari/4519/05263112.htm
https://www.gencat.net/diari/4520/05250099.htm
https://www.gencat.net/diari/4515/05313201.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/17/pdfs/A37568-37572.pdf


 

D) SALUT MENTAL. ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA 
 

• ORDEN SCO/3668/2005, de 7 de noviembre, por la que se dispone la publicación de las 
ayudas económicas a Corporaciones Locales para el desarrollo de programas de prevención 
de las drogodependencias con cargo al fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas 
y otros delitos relacionados, en 2005. PDF (1 págs. - 37 KB.), BOE 282, de 25/11/2005. 
 
 

E) PRESTACIONS. FARMÀCIA 
 

• Resolución de 28 de septiembre de 2005, de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios, por la que se delegan determinadas competencias. PDF (1 págs. - 47 
KB.), BOE 264, de 4/11/2005. 

• Resolución de 21 de noviembre de 2005, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por 
la que se establecen los modelos de documento acreditativo del derecho a la asistencia 
sanitaria de los pensionistas de la Seguridad Social y otros beneficiarios. PDF (4 págs. - 
130 KB.), BOE 280, de 23/11/2005. 

• Orden SCO/3691/2005, de 25 de noviembre, por la que se modifica el anexo VII del Real 
Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cosméticos. PDF (1 págs. - 28 KB.), 
BOE 285, de 29/11/2005. 

 
 
F) PERSONAL. NOMENAMENTS I CESSAMENTS 

 
• ORDRE TRI/415/2005, de 27 d'octubre, per la qual es garanteix el servei essencial 

d'assistència sanitària que el Sistema Nacional de Salut presta a la població. (Pàg. 35097) 
, DOGC 4501, de 02/11/2005. 

• RESOLUCIÓ SLT/3064/2005, de 21 d'octubre, de nomenament del senyor Xavier Llebaria 
i Samper com a coordinador per al desplegament de l'Agència de Protecció de la Salut del 
Departament de Salut. (Pàg. 35138) , DOGC 4501, de 02/11/2005. 

• RESOLUCIÓ SLT/3065/2005, de 21 d'octubre, de nomenament del senyor Josep Lluís de 
Peray i Baiges com a coordinador per a la creació de l'Agència de Salut Pública de 
Catalunya del Departament de Salut. (Pàg. 35138) , DOGC 4501, de 02/11/2005. 

• RESOLUCIÓ SLT/3066/2005, de 21 d'octubre, de nomenament de la senyora Francesca 
Morales i Romero com a secretària del director de l'Agència Catalana de Seguretat 
Alimentària. (Pàg. 35138) , DOGC 4501, de 02/11/2005. 

• RESOLUCIÓ SLT/3067/2005, de 21 d'octubre, de nomenament de la senyora Glòria Cugat 
i Pujol com a cap de l'Àrea de Planificació i Auditoria de l'Agència Catalana de Seguretat 
Alimentària. (Pàg. 35138) , DOGC 4501, de 02/11/2005. 

• RESOLUCIÓ SLT/3095/2005, de 27 d'octubre, de nomenament d'un membre del Consell 
Rector de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques. (Pàg. 35632) , DOGC 4504, de 
07/11/2005. 

• DECRET 246/2005, de 8 de novembre, de nomenament de la senyora María Luisa de la 
Puente Martorell com a directora general de Planificació i Avaluació del Departament de 
Salut. (Pàg. 37215) , DOGC 4512, de 17/11/2005. 
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http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/25/pdfs/A38879-38879.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/04/pdfs/A36360-36360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/04/pdfs/A36360-36360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/23/pdfs/A38341-38344.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/23/pdfs/A38341-38344.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/29/pdfs/A39018-39018.pdf
https://www.gencat.net/diari/4501/05300111.htm
https://www.gencat.net/diari/4501/05284091.htm
https://www.gencat.net/diari/4501/05284079.htm
https://www.gencat.net/diari/4501/05284078.htm
https://www.gencat.net/diari/4501/05284077.htm
https://www.gencat.net/diari/4504/05300123.htm
https://www.gencat.net/diari/4512/05301015.htm


 

• Resolución de 2 de noviembre de 2005, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la 
que se convocan concursos de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios 
para ocupar plazas asistenciales básicas vinculadas al Instituto Catalán de la Salud. PDF (5 
págs. - 245 KB.), BOE 277, de 19/11/2005. 

• ORDRE TRI/446/2005, de 21 de novembre, per la qual es garanteix el servei essencial 
d'assistència sanitària que presta a la població l'empresa Catalana de Diagnòstic i Cirurgia 
a l'Hospital General de Catalunya. (Pàg. 38868) , DOGC 4519, de 28/11/2005. 

• RESOLUCIÓ TRI/3407/2005, de 3 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la 
publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d'Establiments sanitaris 
d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques per als anys 2004-
2006 (codi de conveni núm. 7900815). (Pàg. 39242) , DOGC 4521, de 30/11/2005. 
 
 

G) GESTIÓ 
 

• ORDRE SLT/422/2005, de 5 d'octubre, per la qual s'estableix el preu màxim dels 
productes sanguinis per a l'any 2005. (Pàg. 35623) , DOGC 4504, de 07/11/2005. 

• ANUNCI pel qual es dóna publicitat a les subvencions concedides pel Departament de Salut 
mitjançant la Resolució de 21 d'octubre de 2005, d'atorgament de subvencions per 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. (Pàg. 38802) 

, DOGC 4518, de 25/11/2005. 
 
 

H) ALTRES 
 

• RESOLUCIÓ SLT/3094/2005, de 26 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a les 
subvencions concedides pel Departament de Salut durant el primer semestre de l'any 
2005. (Pàg. 35624) , DOGC 4504, de 07/11/2005. 

• Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones 
familiares de la Seguridad Social. PDF (9 págs. - 288 KB.), BOE 279, de 22/11/2005.  
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http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/19/pdfs/A37917-37921.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/19/pdfs/A37917-37921.pdf
https://www.gencat.net/diari/4519/05326081.htm
https://www.gencat.net/diari/4521/05314164.htm
https://www.gencat.net/diari/4504/05263128.htm
https://www.gencat.net/diari/4518/05319113.htm
https://www.gencat.net/diari/4504/05291167.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/22/pdfs/A38056-38064.pdf
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