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Boletín Oficial del Estado: viernes 14 de enero de 

2022, Núm. 12 

 

MINISTERIO DE SANIDAD 

 

Material sanitario 

    Resolución de 13 de enero de 2022, de la 

Dirección General de Cartera Común de Servi-

cios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 

Interministerial de Precios de los Medicamentos 

de 13 de enero de 2022, por el que se fijan los 

importes máximos de venta al público de los test 

de antígenos de SARS-CoV-2 de autodiagnósti-

co, en aplicación de lo previsto en el artículo 

94.3 del texto refundido de la Ley de garantías y 

uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislati-

vo 1/2015, de 24 de julio. 

 

 

 

DOGC 

 

 

DOGC núm. 8581. Dimarts, 11 de gener de 2022 

 

Departament de Drets Socials 

 

    RESOLUCIÓ DSO/9/2022, de 6 de gener, per la 

qual es concreten mesures excepcionals en 

matèria de recursos humans en l'àmbit del Siste-

ma Català d'Autonomia i Atenció a la Depen-

dència a causa de la crisi sanitària provocada 

per la COVID-19. 
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BOE 

 

 

No hi ha aspectes destacables. 

 

 

 

 

DOGC 

 

 

DOGC núm. 8583. Dijous, 13 de gener de 2022 

 

 

Departament de la Presidència 

 

    DECRET LLEI 1/2022, d'11 de gener, pel qual 

s'estableixen mesures extraordinàries per fer 

front a l'impacte sanitari, econòmic i social de 

la COVID-19 en l'àmbit de les juntes de propie-

taris en les comunitats subjectes al règim de 

propietat horitzontal. 
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