
 

NORMATIVA BÀSICA DE L’ÀMBIT DE SALUT 

 

DECRETS 

 Carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció sanitària  

 Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d’utilització 

pública de Catalunya (SISCAT). 

 Decret 67/2010, de 25 de maig, pel qual es regula el sistema de notificació de 

malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut. 

 

 Decret 10/2013, de 3 de gener, de delimitació de les regions sanitàries i dels 

sectors sanitaris del Servei Català de la Salut. 

 

 Decret 203/2015, de 15 de setembre, pel qual es crea la Xarxa de Vigilància 

Epidemiològica i es regulen els sistemes de notificació de malalties de 

declaració obligatòria i brots epidèmics. 

 

LLEIS 

 Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat. 

 Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’Ordenació Sanitària a Catalunya.  

 Llei 15/1997, de 25 d’abril, sobre habilitació de noves formes de gestió del 

Sistema Nacional de Salut. 

 Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió de residus sanitaris. 

 Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut 

i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica. 

 Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de la autonomia del pacient 

i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica.  

 Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut.  

 Llei 7/2003, del 25 d'abril, de protecció de la salut.  

 Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus. 

 Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.  

 Llei 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb 

càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut. 

 

https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/ciutadania/drets-deures/carta-drets-deures.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2010/12/14/196
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2010/05/25/67
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2013/01/03/10
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2015/09/15/203
https://www.boe.es/eli/es/l/1986/04/25/14/con
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/1990/07/09/15
https://www.boe.es/eli/es/l/1997/04/25/15/con
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/1999/02/09/27
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2000/12/29/21
https://www.boe.es/eli/es/l/2002/11/14/41/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2003/05/28/16/con
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2003/04/25/7
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/dlg/2009/07/21/1
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2009/10/22/18
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2017/06/27/9


 

REIALS DECRETS LLEI 

 Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la 

sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de 

les seves prestacions.  

 Reial Decret 81/2014, de 7 de febrer, pel que s’estableixen normes per a garantir 

l’assistència sanitària transfronterera, i pel que es modifica el Reial Decret 

1718/2010, de 17 de desembre, sobre recepta mèdica i ordres de dispensació.  

 Reial Decret 177/2014, de 21 de març, pel que es regula el sistema de preus de 

referència i agrupacions homogènies de medicaments en el sistema nacional de 

salut, i determinats sistemes d’informació en matèria de finançament i preus dels 

medicaments i productes sanitaris.  

 

REIALS DECRETS 

 Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de 

serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva 

actualització.  

 Reial Decret 475/2014, de 13 de juny, sobre bonificacions en la cotització a la 

Seguretat Social del personal investigador 

 Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia 

de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions 

Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims 

de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera.  

 Reial Decret 640/2014, de 25 de juliol, pel qual es regula el Registre Estatal de 

Professionals Sanitaris.  

 

ORDRES 

 Ordre SLT/25/2014, de 3 de febrer, per la qual s'actualitza la regulació dels fitxers 

que contenen dades de caràcter personal del Departament de Salut i de les 

entitats vinculades o que en depenen.  

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2012/04/20/16/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/02/07/81/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/03/21/177/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/09/15/1030/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/06/13/475/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/07/25/635/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/07/25/640/con
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&versionId=1543336&versionState=02&language=ca_ES&documentId=654555&mode=single

