LEGISLACIÓ CATALANA



















Decret 183/1981, de 2 de juliol, de regulació de les condicions i requisits que han
d’acomplir els centres, serveis i establiments sanitaris assistencials.
Ordre de 10 de juny de 1986, per la qual es regulen els dipòsits de medicaments en els
centres hospitalaris.
Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.
Ordre de 10 de juliol de 1991, per la qual es regula l’acreditació dels centres sanitaris.
(vigent tan sols l’annex)
Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió de residus sanitaris..
Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i
l’autonomia del pacient, i la documentació clínica.
Ordre de 7 de maig de 2001, per la qual es regulen els estàndarts de qualitat que han
de complir els centres, serveis i establiments sociosanitaris d’utilització pública de
Catalunya.
Decret 92/2002, de 5 de març, pel qual s’estableixen la tipologia i les condicions
funcionals dels centres i serveis sociosanitaris i se’n fixen les normes d’autorització.
Decret 5/2006, de 17 de gener, pel qual es regula l’acreditació de centres d’atenció
hospitalària aguda i el procediment d’autorització d’entitats avaluadores.
Decret 125/2007, de 5 de juny, pel qual es regula l’exercici del dret a obtenir una
segona opinió mèdica.
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques.
Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.
Llei 21/2010, de 7 de juliol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a
càrrec del Servei Català de la Salut.
Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d’utilització pública
de Catalunya (SISCAT).
Decret 86/2014, de 10 de juny, pel qual s’estableix el sistema d’acreditació d’equips
d’atenció primària a Catalunya.
Decret 118/2014, de 5 d’agost, sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris
amb càrrec al Servei Català de la Salut.
Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.
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Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema nacional de Salud.















Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases
generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios.
Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de
servicios comunes del Sistema nacional de Salud y el procedimiento para su
actualización.
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal.
Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las
especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del
sistema de formación sanitaria especializada.
Real decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de
medicamentos en situaciones especiales.
Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de
asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a
fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.
Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen normas para
garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza, y por el que se modifica el Real
Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de
dispensación.

