
En data 2 de febrer de 2016, l'entitat SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA ha 

presentat una sol·licitud amb número  de registre 9002E/22/2016 en què sol·licita a la Directora 

General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària que atorgui el reconeixement d'interès 

sanitari (RIS) a l’activitat:

XLII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA

Atesa l'Ordre de 9 d'octubre de 1986, publicada al DOGC número 756, de 22 d'octubre de 

1986, per la qual es regula el reconeixement sanitari d'actes de caràcter científic.

De conformitat amb la disposició transitòria tercera del Decret Llei 5/2013, de 22 d'octubre, de 

mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat de 

Catalunya en virtut del Decret 66/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del 

Departament de Salut.

RESOLC

2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

1. Atorgar el reconeixement d'interès sanitari a l'activitat XLII CONGRESO NACIONAL DE LA 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA. L'atorgament d'aquest Reconeixement 

d'Interès Sanitari, no autoritza l'ús de l'emblema de la Generalitat.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs 

d'alçada davant del conseller del Departament de Salut en el termini d'un mes, a comptar de 

l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix l'article 114 i els següents de 

la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú, i d’acord amb l’article 76 de la llei 26/2010, del 3 d’agost, de 

règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, sense perjudici 

que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a la defensa 

dels propis interessos.

Barcelona, 8 de març de 2016

Neus Rams Pla

Directora General 

Roc Boronat, 81-95
08005 Barcelona
Tel. 93 551 39 00
Fax 93 551 75 19
http://www.gencat.cat/salut/ies



Silvia Rubio
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA
MARQUÉS DEL DUERO, 5
28001 MADRID

Benvolgut/da,

Adjunt us trametem l’original de la resolució favorable de la Directora general de d ’Ordenació 

Professional i Regulació Sanitària, de data 8 de març de 2016, amb número de registre 

9002S/12/2016, que atorga el reconeixement d’interès sanitari a l’activitat XLII CONGRESO 

NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA.

Cordialment,

Josep Roma Millan

Responsable d'Acreditació i Desenvolupament Professional

Barcelona, 8 de març de 2016

Roc Boronat, 81-95
08005 Barcelona
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Fax 93 551 75 19
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