
 

 

Legislació Estatal 

 

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

Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut. 

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

Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel que s’estableix la cartera de serveis 
comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització. 

Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries.  

Llei 19/2006, de 26 de juliol, de garantia i ús racional dels medicaments. 

Llei 14/2007, de 3 de juliol, d’Investigació Biomèdica. 

Real decret 1716/2011, de 18 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits bàsics 
d’autorització i funcionament dels biobancs amb finalitats de recerca biomèdica i del 
tractament de mostres biològiques d’origen humà, i es regula el funcionament i 
organització del Registre Nacional de Biobancs per a recerca biomèdica.  

Reial Decret 1090/2015, de 4 de desembre, pel qual es regulen els assajos clínics amb 
medicaments, els Comitès d’Ètica d’Investigació amb medicaments i el Registre Español 
d’Estudis Clínics.  

Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i dels 
drets i deures en matèria d’informació i documentació clínica.  

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal. 

Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter Personal. 

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic. 

Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre , pel qual s’aprova el reglament general de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

Reial decret 817/2009, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

Llei orgànica 6/2001, de 23 de desembre, d'universitats. 

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
Procediment Administratiu Comú.  



 

 

Legislació Catalana 

 

Llei Orgànica  6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.  

Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària 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. 

Llei 31/1991, de 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya. 

Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya. 

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 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya. 

Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Finances Públiques de Catalunya. 

Decret legislatiu 1/2000, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya.  

 

 

 

 

 


