
Important: Primer hi ha un resum resumit de la llei d'acompanyament dels pressupostos, en
negreta el més important (pàgines 1-8). Al final del resum resumit, hi ha el text integre dels

apartats de la llei que afecten la sanitat (pàgines 9-27).

Resum LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic.

Títol III. Mesures administratives en matèria de funció pública

Capítol I. Normes generals

Article 141. Modificació de la Llei de la funció pública

1. S’afegeix una disposició addicional, la vint-i-sisena, al text únic de la Llei de la funció pública
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997,

«Vint-i-sisena. Reassignacions funcionals d’empleats públics

»Amb la finalitat  d’aconseguir  un millor  aprofitament dels  recursos que garanteixi
l’eficàcia del servei que es presta als ciutadans, els departaments i les entitats del sector
públic que  hi  estan  vinculades,  en  el  marc  de  convenis  de  col·laboració
interadministrativa o de programes per al desenvolupament de projectes d’interès
comú, identificats  i  amb l’informe previ  del  departament competent en matèria  de funció
pública, poden dur a terme reassignacions funcionals d’empleats públics, d’acord amb
la normativa laboral i de funció pública aplicable.»

3. S’afegeix una disposició addicional, la vint-i-vuitena, al text únic de la Llei de funció pública 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

«Vint-i-vuitena.  Registre  d’òrgans  de  representació  del  personal  al  servei  de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, del seu sector públic 

»1. Es crea,  Registre 

»2. Són objecte d’inscripció en el Registre 

»a) Creació, modificació i supressió d’òrgans de representació del personal  estatutarijuntes de
personal,  i comitès de seguretat i salut.

»b) Nombre i identitat dels membres dels òrgans esmentats,

»c) Creació, modificació i supressió de seccions sindicals,

»d) Cessions de crèdits horaris 

»e) Alliberaments institucionals 

»3. La gestió del Registre  s’ha d’ajustar  normativa  protecció de dades de caràcter personal.»

Capítol II. Normes sectorials

Article  142. Import  dels  triennis  del  personal  estatutari  de l’Institut  Català  de la
Salut

1.  Els  triennis  del  personal  estatutari  de l’Institut  Català  de la  Salut  consisteixen,



d’acord amb l’article 23.b de la Llei de l’Estat 7/2007, del 13 d’abril,  de l’estatut bàsic de
l’empleat  públic, en una quantitat igual  per a cada subgrup o grup de classificació
professional.

Les  retribucions  dels  professionals  que  percebin  en  concepte de  triennis  quantitats
diferents a les que figuren en les lleis de pressupostos de Generalitat s’adequaran al que
estableix el paràgraf anterior.

2. El personal  que, per l’adequació retributiva a què fa referència aquest article, passi a
percebre unes retribucions brutes en còmput anual inferiors a les que percebia, percep
un complement personal  transitori  absorbible consistent  en la diferència  entre la
totalitat de les retribucions anteriors i la totalitat de les noves retribucions.

Per al càlcul del complement personal transitori absorbible no es tenen en compte les
retribucions que no són ni fixes ni periòdiques o que es poden percebre per acumulació de
places o en concepte d’indemnització.

Aquest complement s’ha d’absorbir d’acord amb el que estableixin les lleis de pressupostos de
la Generalitat.

Article 143. Consideració de l’Institut Català de la Salut com a administració
pública a l’efecte de la prevenció de riscos laborals

En  matèria  de  prevenció  de  riscos  laborals,  l’Institut  Català  de  la  Salut  té  la
consideració  d’administració  pública  i  resta  subjecte al  que disposa la  normativa
reguladora del  procediment administratiu  especial  per a la  imposició de mesures
correctores d’incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de
l’Administració de la Generalitat.

Article 154. Modificació de la Llei 9/2007 (Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya)

«Article 15. El Consell Rector

«Article 36. Sancions

«Article 39. Òrgans competents per a imposar les sancions

Capítol II. Mesures de racionalització en l’àmbit sanitari

Article  158. Modificació  de  la  regulació  de  l’Agència  de  Qualitat  i
Desenvolupament Professional en Salut

1. Es deroguen les  lletres e, f, g i h de l’article  3 del  Decret  llei  4/2010, del  3 d’agost,  de
mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat de
Catalunya, 

2. Es modifica la lletra i de l’article 3 del Decret llei 4/2010,

«i) Establir i gestionar un sistema d’informació integrat sobre els professionals que
desenvolupen llur activitat a Catalunya, per compte propi o aliè, en centres públics i
privats, que respongui a les necessitats de l’Administració sanitària per a l’exercici de
les  seves  competències,  especialment en  matèria  de  planificació  i  organització  de
recursos sanitaris i de desenvolupament professional,



3. Es modifica l’apartat 4 de l’article 4 del Decret llei 4/2010,

«4. El Consell de Participació és l’òrgan de participació, consulta, debat i proposta de les
administracions competents i dels sectors i les organitzacions amb funcions relacionades amb
l’objectiu del millorament de la qualitat del sistema de salut. Els estatuts de l’Agència han de
determinar la composició del Consell.»

Article 159. Modificació de la Llei 15/1990 amb relació a la regulació del 
Servei Català de la Salut

1. Es deroga la lletra b de l’article 9 

2. Es modifica la lletra m de l’article 10 

«m) L’acord de nomenament i de cessament dels vocals del Consell de Direcció del Servei
Català de la Salut

3. Es modifica l’article 12 

«Article 12. Òrgans de direcció i de gestió

»a) El Consell de Direcció.

»b) El Director.

»c) Les unitats que s’estableixin per acord del Consell de Direcció.»

Article 160. Modificació de la Llei 15/1990 amb relació a la regulació dels
òrgans de participació de la societat civil en el sistema sanitari públic

1. Es deroguen les lletres n, q i r de l’article 10

2. S’afegeix un article, el 10 bis

«Article 10 bis. El Consell de Salut de Catalunya i els consells de participació territorial
de salut

Article 161. Modificació de la Llei 15/1990 amb relació a la regulació del 
Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya

1. Es modifica el capítol 4 del títol 4

«Capítol  4.  Ordenació  funcional  dels  serveis  sanitaris  de  cobertura  pública:  el  Sistema
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (Siscat)

»2. El Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya és constituït per:

»a) La xarxa de centres d’internament d’utilització pública de Catalunya.

»b) La xarxa de centres i serveis sanitaris d’àmbit comunitari d’utilització pública de Catalunya.

»c) La xarxa de serveis de transport sanitari d’utilització pública de Catalunya.

»3. El Servei Català de la Salut, només amb caràcter excepcional i per una durada
limitada, pot establir contractes o convenis amb els titulars de centres i establiments
sanitaris  que  no  pertanyin  al  Sistema  sanitari  integral  d’utilització  pública  de
Catalunya, en els supòsits en què els centres i establiments sanitaris del Sistema no
siguin suficients.



»Article 44. Requisits, procediment per a la inclusió i l’exclusió, nivells i àrea 
d’influència

»1. S’han de fixar per reglament els requisits, les condicions i el procediment per a la inclusió i
l’exclusió dels centres, serveis i establiments sanitaris en les corresponents xarxes del Sistema
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya. 

»Article 45. Efectes de la inclusió

»La  pertinença  dels  centres,  serveis  i  establiments  sanitaris  al  Sistema  sanitari  integral
d’utilització pública de Catalunya comporta:

»Article 46. Adscripció funcional

»1.  Els  centres,  els  serveis  i  els  establiments  del  Sistema  sanitari  integral
d’utilització pública de Catalunya no integrats en el Servei Català de la Salut s’hi
adscriuen funcionalment per a la coordinació adequada de tot el dispositiu sanitari
de cobertura pública. A aquest efecte, el Servei Català de la Salut pot fixar directrius
i criteris d’actuació, que són vinculants pel que fa als dits centres i establiments.

»Article  47.  Continuïtat  i  estabilitat  del  Sistema  sanitari  integral  d’utilització  pública  de
Catalunya

»Article 48. Integració d’especialitats

7. Es modifica l’apartat 1 de la disposició addicional divuitena

«1.  En  els  procediments  administratius  per  a  l’autorització  prèvia  per  a  la  creació,  la
modificació, l’ampliació, el trasllat i el tancament de centres, serveis i establiments sanitaris i
sociosanitaris....

Article 162. Modificació de la Llei 8/2007 (Institut Català de la Salut)

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 2

«L’Institut  Català  de  la  Salut  gaudeix  d’autonomia  funcional  i  de  gestió  i  resta
adscrit al Servei Català de la Salut.»

2. S’afegeixen quatre apartats, el 4, el 5, el 6 i el 7, a l’article 2

«4. L’Institut Català de la Salut té la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic de
l’Administració de la Generalitat

»5. Les relacions entre l’Institut Català de la Salut i els departaments 

»6. L’Institut Català de la Salut no pot participar en les licitacions públiques convocades pels
departaments de l’Administració de la Generalitat 

»7.  L’import  de  les  prestacions  realitzades  per  l’Institut  Català  de  la  Salut  es  determina
mitjançant l’aplicació de les tarifes 

3. Es deroga l’apartat 6 de l’article 20

4. S’afegeix una disposició addicional, la cinquena

«Disposició addicional cinquena. Exercici de funcions pel Servei Català de la Salut

les funcions que atribueixen 

5. S’afegeix una disposició addicional, la sisena

«Disposició addicional sisena. Sistema d’assignació de les funcions de cap de servei
dels serveis jerarquitzats de l’Institut Català de la Salut

»1. L’assignació de les funcions de cap de servei dels serveis jerarquitzats de l’Institut Català
de la Salut, quan s’assignin exclusivament per convocatòria interna entre personal estatutari



fix, es farà pel sistema de lliure designació. Quan hi hagi una vacant en el servei i s’assignin
alhora les funcions de cap de servei mitjançant una única convocatòria oberta, es farà pel
sistema de concurs públic, de conformitat amb la normativa reglamentària aplicable.

6. S’afegeix una disposició addicional, la setena, a la Llei 8/2007, amb el text següent:

«Disposició addicional setena. Certificació d’avaluació positiva de les funcions de cap
de servei i de cap de secció de l’Institut Català de la Salut

»1. Per a la continuïtat en el desenvolupament de les funcions de cap de servei i de cap de
secció de l’Institut Català de la Salut, la persona titular ha d’estar en possessió del certificat
d’avaluació positiva de les funcions assignades.

7. Es deroga l’Ordre del 29 d’octubre de 1990 per la qual s’estableix el procediment d’avaluació
específica de les places de cap de servei i de cap de secció dels serveis jerarquitzats de les
institucions sanitàries de l’Institut Català de la Salut.

Article 163. Extinció de la personalitat jurídica de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya

1. Es declara extingida, amb efectes de l’1 de febrer de 2014 atribuïda per l’article 15.1 de la
Llei 18/2009

Article 164. Extinció de la personalitat jurídica de l’Institut Català 
d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries

1. Es declara extingida, amb efectes de l’1 de febrer de 2014, regulada pels articles 41 i 42 de
la Llei 31/2002.  Aquesta estructura pot continuar emprant la denominació d’Institut
Català d’Avaluacions Mèdiques.

Article 218. Modificació de la Llei 16/2008 amb relació a l’autorització de 
contractació pública

S’afegeix un apartat, el 3 bis, a l’article 45 

«3 bis. Resten excloses de l’obligació  que estableixen les lletres a i b de l’apartat 3 les
entitats  que  no  es  financin  amb  aportacions  provinents  de  l’Administració  de  la
Generalitat, del  Servei  Català  de  la  Salut,  de  l’Institut  Català  de  la  Salut i  dels
organismes autònoms de caràcter administratiu. Tanmateix, quan el contracte és igual o
superior a dotze milions d’euros, amb l'IVA exclòs, cal comunicar-ho al departament
competent en matèria de finances.»

Disposicions addicionals

Segona. Mesures d’eficiència econòmica mitjançant la contractació pública

1. Creació de la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya

2. Règim de contractacions conjuntes

2.5.  En  l’àmbit  del  Servei  Català  de  la  Salut,  els  titulars  de  centres,  serveis  i
establiments  integrats  en  el  Sistema  sanitari  integral  d’utilització  pública  de



Catalunya (Siscat) poden efectuar contractacions conjuntes després de comunicar-ho al
Servei i és aplicable el règim establert en aquest apartat 2 a les contractacions conjuntes que
aquells acordessin. El departament competent en matèria de salut ha d’adoptar les mesures
adients  per  a  fomentar  l’establiment  d’acords  de  contractació  conjunta  entre  els  centres,
serveis i establiments integrats en el Siscat.

Tercera. Disposicions en matèria de salut

1. Extinció de la personalitat jurídica dels governs territorials de salut i assumpció de
llurs  funcions  pels  òrgans  corresponents  del  Servei  Català  de  la  Salut  i  del  departament
competent en matèria de salut i per l’Agència de Salut Pública de Catalunya

1.1. Es deroga el Decret 38/2006, del 14 de març, pel qual es regula la creació de
governs territorials de salut.

1.2.  Resta  extingida  la  personalitat  jurídica  dels  governs  territorials  de  salut
constituïts en aplicació del Decret 38/2006.

1.3.  Les funcions  atribuïdes pel  Decret  38/2006 als  òrgans de govern, de participació,
d’assessorament i  executius dels governs territorials de salut són assumides pels
òrgans  de  direcció,  participació  i  executius  del  Servei  Català  de  la  Salut  i  del
departament competent en matèria de salut, en l’àmbit de les competències respectives, i
també pels de l’Agència de Salut Pública de Catalunya mentre mantinguin llur vigència en els
termes establerts per aquesta llei.

2.  Modificació  de  les  funcions  de  l’Agència  de  Qualitat  i  Avaluació  Sanitàries  de
Catalunya

Quarta. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona

1. S’autoritza el Govern a iniciar el procés per a dotar l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
de  personalitat  jurídica  com  a  consorci  integrat  per  l’Administració  de  la  Generalitat  de
Catalunya i la Universitat de Barcelona. 

Cinquena. Impuls de les mesures de racionalització i simplificació del sector
públic

3. Així mateix, el Govern ha d’analitzar les entitats que actuen en una mateixa política sectorial
departamental i fixar quins són els serveis i recursos comuns que s’han de mancomunar per
tal d’obtenir economies d’escala.

7.  En els processos d’integració del personal laboral  que es duguin a terme en execució
d’operacions  de fusió,  absorció  o supressió  d’entitats de  diferent  naturalesa  jurídica
s’han de respectar, en tot cas, els principis d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés exigits per
la Llei de l’Estat 7/2007, del 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic.

Setena. Habilitació de diversos departaments i ens de l’Administració de la
Generalitat

1. Habilitació del departament competent en matèria de serveis socials

2. Habilitació del Servei Català de la Salut

S’habilita  el  Servei  Català  de la  Salut  perquè pugui  comprovar,  d’ofici  i  sense el
consentiment previ de les persones interessades, les dades personals necessàries
per a accedir, a càrrec del Servei Català de la Salut, als serveis i les prestacions de la
cartera comuna del Sistema Nacional de Salut i la determinació del percentatge de



participació en el pagament de les prestacions de la cartera comuna suplementària
de serveis i prestacions subjectes a aportació.

Setzena. Registre  d’òrgans  de  representació  del  personal  al  servei  de
l’Administració  de  la  Generalitat,  del  seu  sector  públic  i  de  les  universitats
públiques catalanes i entitats dependents

El Govern ha d’establir per decret, en el termini de sis mesos l’entrada en funcionament
del Registre d’òrgans de representació  del personal de l’Administració  de la Generalitat de
Catalunya

Vintena. Supressió de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials

Se suprimeix l’Institut  Català  d’Assistència i  Serveis  Socials.  El  departament competent en
matèria de serveis socials n’assumeix les finalitats, els objectius i les competències.

 

Vint-i-unena. Personal  directiu  del  sector  públic  de  la  Generalitat  de
Catalunya

1. Àmbit d’aplicació

1.1. Aquesta disposició és aplicable al personal directiu que presta serveis en ens,
entitats,  organismes  i  societats  mercantils  en  què  la  Generalitat  participa,
directament o indirectament, de manera majoritària. La participació és majoritària
quan qualsevol ens, entitat, organisme o societat mercantil integrant que depèn de la
Generalitat disposa d’una participació superior al 50% del seu capital, o disposa de
la  majoria  dels  drets  de  vot. S’exclouen  de  l’àmbit  d’aplicació  d’aquesta  disposició  els
càrrecs i el personal amb funcions executives que presten serveis en les entitats autònomes
administratives, els quals es regeixen per les normes del dret administratiu.

1.2. són personal directiu del sector públic :

a) Les persones que formen part del consell d’administració o són administradors i assumeixen
les funcions de màxima responsabilitat de les societats mercantils participades.

b) Les persones que assumeixen la màxima responsabilitat en les societats mercantils però
que no s’inclouen en la lletra a 

2. Règim retributiu del personal directiu del sector públic

2.1. El Govern ha de determinar el règim retributiu del personal directiu dels ens, entitats i
organismes del sector públic de la Generalitat mitjançant decrets. 

2.2. L’estructura retributiva dels directius d’aquestes entitats ha d’estar formada per
una assignació bàsica, un complement de càrrec i, si escau, una retribució variable
en  funció  dels  objectius  assolits  o  els  resultats  fixats.  Les  retribucions  íntegres
anuals de caràcter fix del personal directiu en cap cas no poden ésser superiors a les
fixades per al càrrec de conseller de l’Administració de la Generalitat o les que es
determinin anualment en les lleis de pressupostos, i s’han d’assimilar, amb caràcter
general, a les retribucions fixades per als alts càrrecs o càrrecs de comandament al
servei de la Generalitat.

4. Informació

Les  retribucions  que  percebi  s’han  de  consignar  anualment  en  la  memòria  d’activitats  de
l’organisme, ens o entitat



7. Personal del sector públic de salut amb funcions d’investigació

El  personal  del  sector  públic  de  salut  amb  funcions  d’investigació,  ateses  les
especials característiques de l’àmbit sanitari, resta exclòs de l’àmbit d’aplicació de
les determinacions contingudes en aquesta disposició, i se n’han de regular per decret
els criteris  retributius,  d’acord amb les seves especificitats.  Així  mateix,  s’han de tenir  en
compte  les  especificitats  de  les  funcions  directives  de l’àmbit  de la  salut  en el  decret  de
desplegament.

Vint-i-vuitena. Compensació  dels  serveis  del  Sistema  sanitari  integral
d’utilització pública

El Govern, amb l’objectiu de millorar la sostenibilitat del sistema públic de salut, ha de vetllar
perquè els centres del Sistema sanitari integral d’utilització pública (Siscat) prenguin
les mesures oportunes per tal que la facturació dels serveis prestats a càrrec de
tercers obligats a pagar-los permeti la correcta compensació d’aquests serveis, i augmentar
així els recursos econòmics del sistema sanitari públic.

Disposicions transitòries 

Quarta. Règim transitori en matèria de salut

1. Posada en funcionament del consorci Hospital Clínic de Barcelona

1.1. La transformació de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona en Hospital Clínic
de  Barcelona, que  estableix  la  disposició  addicional  quarta,  ha  de  tenir  lloc  un  cop  es
publiquin els estatuts del nou consorci, 

1.2. La constitució del consorci Hospital Clínic de Barcelona s’ha de dur a terme en el termini
de sis mesos comptadors des de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Cinquena. Règim transitori de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials

Disposició derogatòria 

– La Llei 12/1983, del 14 de juliol, d’administració institucional de la sanitat i de l’assistència i 
els serveis socials de Catalunya.

– La Llei 11/2010, del 19 de maig, de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball, llevat de 
l’article 16, apartats 1 a 5, les disposicions addicionals segona i tercera i les disposicions 
transitòries primera i tercera. Totes les referències que la normativa fa a l’Agència Catalana 
d’Inspecció de Treball s’ha d’entendre que es fan al departament competent en matèria 
d’inspecció de treball. 



LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic.

....................

Títol III. Mesures administratives en matèria de funció pública

Capítol I. Normes generals

Article 141. Modificació de la Llei de la funció pública

1. S’afegeix una disposició addicional, la vint-i-sisena, al text únic de la Llei de la funció pública
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, del 31
d’octubre, amb el text següent:

«Vint-i-sisena. Reassignacions funcionals d’empleats públics

»Amb la finalitat d’aconseguir un millor aprofitament dels recursos que garanteixi
l’eficàcia del servei que es presta als ciutadans, els departaments i les entitats del
sector  públic  que  hi  estan  vinculades,  en  el  marc  de  convenis  de  col·laboració
interadministrativa o de programes per al desenvolupament de projectes d’interès
comú, identificats i amb l’informe previ del departament competent en matèria de
funció  pública,  poden  dur  a  terme  reassignacions  funcionals  d’empleats  públics,
d’acord amb la normativa laboral i de funció pública aplicable.»

........................

3. S’afegeix una disposició addicional, la vint-i-vuitena, al text únic de la Llei de funció pública 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb el text següent:

«Vint-i-vuitena.  Registre  d’òrgans  de  representació  del  personal  al  servei  de
l’Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  del  seu  sector  públic  i  de  les
universitats públiques catalanes i entitats dependents

»1. Es crea, sota la dependència del departament competent en matèria de funció pública, el
Registre d’òrgans de representació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes i entitats dependents.

»2. Són objecte d’inscripció o anotació en el Registre a què fa referència l’apartat 1 els actes
adoptats  per  l’Administració  de  la  Generalitat,  pel  seu  sector  públic  i  per  les  universitats
públiques catalanes i entitats dependents que afectin les matèries següents:

»a)  Creació,  modificació  i  supressió  d’òrgans  de  representació  del  personal  funcionari,
estatutari o laboral: juntes de personal, delegats de personal, comitès d’empresa i comitès de
seguretat i salut.

»b) Nombre i identitat dels membres dels òrgans esmentats, i també les variacions que s’hi
produeixin.

»c) Creació, modificació i supressió de seccions sindicals, i també el nombre i la identitat dels
delegats corresponents.

»d) Cessions de crèdits horaris legalment o convencionalment establerts que donin dret a la
dispensa total o parcial d’assistència al treball.

»e) Alliberaments institucionals que derivin, si s’escau, del que disposen les normes, els pactes
o els convenis i qualsevol altra modificació en l’obligació o en el règim d’assistència al treball.

»3.  La gestió del  Registre a què fa  referència  l’apartat  1 s’ha d’ajustar al  que disposa la
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.»

Capítol II. Normes sectorials



Article  142. Import  dels  triennis  del  personal  estatutari  de l’Institut  Català  de la
Salut

1. Els triennis del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut consisteixen,
d’acord amb l’article 23.b de la Llei de l’Estat 7/2007, del 13 d’abril,  de l’estatut
bàsic  de  l’empleat  públic,  en  una  quantitat  igual  per  a  cada  subgrup o  grup  de
classificació professional.

Les retribucions dels professionals que percebin en concepte de triennis quantitats
diferents a les que figuren en les lleis de pressupostos de Generalitat s’adequaran al
que estableix el paràgraf anterior.

2.  El  personal  que,  per l’adequació retributiva a què fa referència aquest  article,
passi  a  percebre  unes  retribucions  brutes  en  còmput  anual  inferiors  a  les  que
percebia,  percep  un  complement  personal  transitori  absorbible  consistent  en  la
diferència entre la totalitat de les retribucions anteriors i la totalitat de les noves
retribucions.

Per al càlcul del complement personal transitori absorbible no es tenen en compte
les retribucions que no són ni  fixes ni  periòdiques o que es poden percebre per
acumulació de places o en concepte d’indemnització.

Aquest complement s’ha d’absorbir d’acord amb el que estableixin les lleis de pressupostos de
la Generalitat.

Article 143. Consideració de l’Institut Català de la Salut com a administració pública
a l’efecte de la prevenció de riscos laborals

En  matèria  de  prevenció  de  riscos  laborals,  l’Institut  Català  de  la  Salut  té  la
consideració  d’administració  pública  i  resta  subjecte al  que disposa la  normativa
reguladora del  procediment administratiu  especial  per a la  imposició de mesures
correctores d’incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de
l’Administració de la Generalitat.

..................

Article 154. Modificació de la Llei 9/2007 (Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya)

1. Es modifica l’article 15 de la Llei 9/2007, del 30 de juliol, del Centre d’Atenció i Gestió de
Trucades d’Urgència 112 Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

«Article 15. El Consell Rector

»1. El Consell Rector del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya és
integrat  pel  president  o  presidenta,  el  vicepresident  o  vicepresidenta  i  els  vocals  titulars
següents:

»a) Tres persones designades pel conseller o consellera del departament competent en matèria
de seguretat  pública,  una de les  quals  ha  d’ésser  la  persona titular  de la  unitat  directiva
competent en matèria de protecció civil.

»b)  El  secretari  o  secretària  general  del  departament  competent  en matèria  de  seguretat
pública.

»c) Tres persones designades pel conseller o consellera del departament competent en matèria
de salut, una de les quals ha d’ésser el director o directora del Servei Català de la Salut.

»d) La persona titular de la unitat directiva que tingui atribuïts el comandament i la direcció
superior del Cos d’Agents Rurals, d’acord amb la normativa vigent.



»e) Dues persones en representació dels ens locals, proposades per les entitats associatives
representatives dels municipis catalans.

»f) Una persona en representació de l’Ajuntament de Barcelona, proposada per l’alcalde o
alcaldessa.

»g) Una persona en representació de la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya, si ho
acorden així els òrgans competents de l’Administració de l’Estat.

»2. Assisteix a les reunions del Consell Rector el director o directora del Centre d’Atenció i
Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, amb veu però sense vot.

»3. Exerceix el càrrec de secretari o secretària del Consell Rector la persona que a aquest
efecte sigui designada pel mateix Consell.

»4. L’òrgan administratiu responsable de la designació dels membres ha de procurar garantir la
presència equilibrada de dones i homes en la composició del Consell.»

2. Es modifica l’article 36 de la Llei 9/2007, que resta redactat de la manera següent:

«Article 36. Sancions

»1. Les infraccions que aquesta llei tipifica com a molt greus se sancionen amb una multa
d’entre 15.001 euros i 60.000 euros.

»2. Les infraccions que aquesta llei tipifica com a greus se sancionen amb una multa d’entre
601 euros i 15.000 euros.

»3. Les infraccions que aquesta llei tipifica com a lleus se sancionen amb una multa d’entre
150  euros  i  600  euros.  La  sanció  imposada  per  la  comissió  d’infraccions  lleus  pot  ésser
substituïda per mesures reeducadores, amb el consentiment previ de la persona interessada o,
si aquesta és menor, amb el consentiment previ dels seus pares o de les persones que tenen
l’autoritat familiar, dels tutors, dels acollidors o dels guardadors legals o de fet. Les mesures
reeducadores s’han d’establir per reglament.

»4.  El  Govern  pot  actualitzar  periòdicament  la  quantia  de  les  sancions  d’acord  amb  les
variacions de l’índex de preus al consum.»

3. Es modifica l’article 39 de la Llei 9/2007, que resta redactat de la manera següent:

«Article 39. Òrgans competents per a imposar les sancions

»1. La potestat sancionadora en matèria de trucades d’urgència correspon a l’Administració de
la Generalitat.

»2. Els òrgans competents per a imposar les sancions establertes per aquesta llei són:

»a) El director o directora del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya,
si l’import de la sanció és inferior o igual a 600 euros, o si la sanció consisteix en l’adopció de
mesures reeducadores.

»b) El secretari o secretària competent en matèria de protecció civil, si l’import de la sanció és
d’entre 601 euros i 15.000 euros.

»c) El conseller o consellera competent en matèria de seguretat pública, si l’import de la sanció
és d’entre 15.001 euros i 30.000 euros.

»d) El Govern, si l’import de la sanció és d’entre 30.001 euros i 60.000 euros.»

................

Capítol II. Mesures de racionalització en l’àmbit sanitari

Article 158. Modificació de la regulació de l’Agència de Qualitat i Desenvolupament
Professional en Salut



1. Es deroguen les  lletres e, f, g i h de l’article  3 del  Decret  llei  4/2010, del  3 d’agost,  de
mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat de
Catalunya, sens perjudici del que estableix l’apartat 2 de la disposició addicional tercera de la
llei present.

2. Es modifica la lletra i de l’article 3 del Decret llei 4/2010, que resta redactat de la manera
següent:

«i) Establir i gestionar un sistema d’informació integrat sobre els professionals que
desenvolupen llur activitat a Catalunya, per compte propi o aliè, en centres públics i
privats, que respongui a les necessitats de l’Administració sanitària per a l’exercici
de les seves competències, especialment en matèria de planificació i organització de
recursos sanitaris i de desenvolupament professional, i a partir del qual es comuniquin
al  Registre  estatal  de  professionals  sanitaris  les  dades  necessàries  per  al  manteniment  i
desenvolupament  del  sistema d’informació  sanitària  del  Sistema Nacional  de  Salut,  en  els
termes de l’article 53 de la Llei de l’Estat 16/2003, del 28 de maig, de cohesió i qualitat del
Sistema Nacional de Salut. Amb aquestes finalitats, l’Agència pot accedir a les dades personals
necessàries que obrin en els registres de recursos humans de les administracions públiques i
les  entitats  que  hi  estan  vinculades,  les  corporacions  professionals,  els  centres,  serveis  i
establiments sanitaris i les entitats d’assegurances que actuen en el ram de la malaltia. Les
comunicacions d’aquestes dades han d’estar subjectes a la legislació en matèria de protecció
de dades.»

3. Es modifica l’apartat 4 de l’article 4 del Decret llei 4/2010, que resta redactat de la manera
següent:

«4.  El  Consell  de  Participació  és l’òrgan de participació,  consulta,  debat  i  proposta  de les
administracions competents i dels sectors i les organitzacions amb funcions relacionades amb
l’objectiu del millorament de la qualitat del sistema de salut. Els estatuts de l’Agència han de
determinar la composició del Consell.»

Article 159. Modificació de la Llei 15/1990 amb relació a la regulació del Servei 
Català de la Salut

1. Es deroga la lletra b de l’article 9 de la Llei 15/1990, del 9 de juliol, d’ordenació sanitària de
Catalunya.

2. Es modifica la lletra m de l’article 10 de la Llei 15/1990, que resta redactada de la manera
següent:

«m) L’acord de nomenament i de cessament dels vocals del Consell de Direcció del Servei
Català de la Salut, en els casos i en la forma establerts per aquesta llei.»

3. Es modifica l’article 12 de la Llei 15/1990, que resta redactat de la manera següent:

«Article 12. Òrgans de direcció i de gestió

»El  Servei  Català  de  la  Salut  s'estructura  en  els  òrgans  centrals  de  direcció  i  de  gestió
següents:

»a) El Consell de Direcció.

»b) El Director.

»c) Les unitats que s’estableixin per acord del Consell de Direcció.»

4. S’afegeix una lletra, la m bis, a l’apartat 1 de l’article 14 de la Llei 15/1990, que resta
redactada de la manera següent:

«m bis) Aprovar l’estructura en unitats del Servei Català de la Salut.»



Article 160. Modificació de la Llei 15/1990 amb relació a la regulació dels òrgans de
participació de la societat civil en el sistema sanitari públic

1. Es deroguen les lletres n, q i r de l’article 10 de la Llei 15/1990, del 9 de juliol, d’ordenació
sanitària de Catalunya.

2. S’afegeix un article, el 10 bis, a la Llei 15/1990, amb el text següent:

«Article 10 bis. El Consell de Salut de Catalunya i els consells de participació territorial de salut

»1. La participació de la societat  civil  en el  sistema sanitari  públic  de Catalunya s’articula
mitjançant el Consell de Salut de Catalunya i els consells de participació territorial de salut,
que es creen com a òrgans col·legiats de participació adscrits al Departament de Salut.

»2. Corresponen al Consell de Salut de Catalunya les funcions següents:

»a) Assessorar el  Departament de Salut  i  els ens que en depenen en tots  els assumptes
relacionats amb l’atenció sanitària, l’atenció sociosanitària i la protecció de la salut, i formular-
los propostes relatives a aquests àmbits.

»b)  Vetllar  perquè  les  actuacions  de  tots  els  serveis,  centres  i  establiments  sanitaris  que
satisfacin  necessitats  del  sistema sanitari  públic  català  s’adeqüin  a  la  normativa  sanitària
corresponent  i  es  desenvolupin  d’acord  amb les  necessitats  socials  i  amb les  possibilitats
econòmiques del sector públic.

»c) Informar sobre l’avantprojecte del Pla de salut de Catalunya, abans que s’aprovi.

»d)  Conèixer  anualment  l’escenari  pressupostari  del  Departament  de  Salut,  prèviament  a
l’aprovació de l’avantprojecte de pressupost.

»e) Conèixer la memòria anual del Servei Català de la Salut i informar sobre aquesta, abans
que s’aprovi.

»f) Conèixer i orientar l’actuació dels consells de participació territorial de salut i, si escau,
d’altres fórmules de participació de la societat civil en el sistema sanitari públic.

»g) Realitzar qualssevol altres tasques que li siguin atribuïdes per llei o per reglament.

»3. El Consell de Salut de Catalunya i els consells de participació territorial de salut poden
crear les comissions específiques i els grups de treball que considerin necessaris, de caràcter
temporal o permanent, amb vista al desenvolupament adequat de llurs funcions.

»4. Els consells de participació territorial de salut, amb caràcter general, han de coincidir amb
l’àmbit territorial de les regions sanitàries. No obstant això, i sempre motivadament, poden
tenir  un  àmbit  territorial  inferior,  que  ha  de  coincidir  amb  els  sectors  sanitaris  o  altres
demarcacions funcionals en l’àmbit de les regions sanitàries.

»5.  Corresponen  als  consells  de  participació  territorial  de  salut,  en  els  àmbits  territorials
respectius, les funcions següents:

»a) Assessorar i formular propostes relatives als assumptes relacionats amb la protecció de la
salut  i  l’atenció  sanitària,  en  els  àmbits  territorials  respectius,  als  òrgans  territorials  del
Departament de Salut i dels ens que en depenen.

»b) Verificar que les actuacions dels òrgans territorials del Departament de Salut i dels ens que
en depenen s’adeqüen a la normativa sanitària i es desenvolupen d’acord amb les necessitats
socials i les possibilitats econòmiques del sector públic.

»c) Promoure la participació de la comunitat en els centres i els establiments sanitaris.

»d) Conèixer l’avantprojecte del Pla de salut de la regió i informar sobre l’avantprojecte, abans
que s’aprovi.

»e) Conèixer la memòria de la demarcació territorial del Servei Català de la Salut corresponent
a llur àmbit territorial, o, si escau, a l’àmbit territorial de la regió sanitària, i informar sobre la
memòria, abans que s’aprovi.



»f) Conèixer anualment l’escenari pressupostari corresponent a llur territori, o, si escau, al de
la regió sanitària, abans que s’aprovi l’avantprojecte de pressupost.

»6. S’ha de regular per reglament el règim de funcionament i la composició del Consell de
Salut de Catalunya i dels consells de participació territorial de salut.

»La regulació de la composició del Consell de Salut de Catalunya i dels consells de participació
territorial  de  salut  corresponents  a  les  regions  sanitàries  ha  de  garantir  que  hi  tinguin
representació, com a mínim, les entitats locals, els usuaris dels serveis sanitaris, els proveïdors
de  serveis  sanitaris,  els  sindicats,  les  organitzacions  empresarials  i  les  corporacions
professionals.

»Els  consells  de participació territorial  de salut corresponents als sectors sanitaris  o altres
demarcacions funcionals estan integrats exclusivament per representants de la Generalitat i de
les entitats locals, d’acord amb la proporció que s’estableixi reglamentàriament.»

3. Es deroguen la secció tercera del capítol I del títol IV (articles 18 a 20), l’article 24.1.2, la
secció tercera del capítol II del títol IV (articles 30 a 32), l’article 38, l’article 40 i la disposició
transitòria novena de la Llei 15/1990.

4. El Consell Català de la Salut i els consells de salut de les regions sanitàries, regulats per la
Llei 15/1990, continuen exercint llurs funcions mentre no es faci efectiva la constitució del
Consell de Salut de Catalunya i dels consells de participació territorial de salut, regulats per la
llei present.

Article 161. Modificació de la Llei 15/1990 amb relació a la regulació del Sistema 
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya

1. Es modifica el capítol 4 del títol 4 de la Llei 15/1990, del 9 de juliol, d’ordenació sanitària de
Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

«Capítol 4. Ordenació funcional dels serveis sanitaris de cobertura pública: el Sistema sanitari
integral d’utilització pública de Catalunya

»Article 43. Composició

»1. Amb l’objectiu d’assolir una ordenació òptima dels serveis sanitaris de cobertura pública a
càrrec del Servei Català de la Salut que permeti l’homogeneïtzació adequada de les prestacions
i la utilització correcta dels recursos humans i materials, els centres, serveis i establiments
sanitaris  integrats  en el  Servei  Català  de  la  Salut,  i  també la  resta  de centres,  serveis  i
establiments  sanitaris  que  satisfan  regularment  necessitats  del  sistema  sanitari  públic  de
Catalunya, constitueixen el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (Siscat),
com a instrument adreçat a la prestació de l’assistència sanitària pública.

»2. El Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya és constituït per:

»a) La xarxa de centres d’internament d’utilització pública de Catalunya.

»b) La xarxa de centres i serveis sanitaris d’àmbit comunitari d’utilització pública de Catalunya.

»c) La xarxa de serveis de transport sanitari d’utilització pública de Catalunya.

»3. El Servei Català de la Salut, només amb caràcter excepcional i per una durada
limitada, pot establir contractes o convenis amb els titulars de centres i establiments
sanitaris  que  no  pertanyin  al  Sistema  sanitari  integral  d’utilització  pública  de
Catalunya, en els supòsits en què els centres i establiments sanitaris del Sistema no
siguin suficients.

»Article 44. Requisits, procediment per a la inclusió i l’exclusió, nivells i àrea d’influència

»1. S’han de fixar per reglament els requisits, les condicions i el procediment per a la inclusió i
l’exclusió dels centres, serveis i establiments sanitaris en les corresponents xarxes del Sistema
sanitari  integral  d’utilització  pública  de  Catalunya.  Així  mateix,  en  funció  de  les  diferents
xarxes, si escau, s’han d’establir per reglament els criteris d’acreditació o els estàndards de



qualitat.

»2. El Servei Català de la Salut, d’acord amb les previsions del Pla de salut de Catalunya, ha
d’establir l’àrea d’influència territorial o funcional que correspon a cada un dels centres, serveis
i  establiments  sanitaris  inclosos  en  les  corresponents  xarxes  del  Sistema sanitari  integral
d’utilització  pública  de  Catalunya,  que,  llevat  d’excepcions  motivades,  s’ha  d’ajustar  a
l’ordenació territorial establerta per aquesta llei.

»3. S’han de fixar per reglament els criteris per a garantir el nivell de qualitat assistencial dels
centres,  serveis  i  establiments  sanitaris  i  l’eficàcia  i  l’eficiència  de  la  gestió  econòmica
d’aquests.

»Article 45. Efectes de la inclusió

»La  pertinença  dels  centres,  serveis  i  establiments  sanitaris  al  Sistema  sanitari  integral
d’utilització pública de Catalunya comporta:

»a) Exercir les funcions assistencials que els correspongui en funció de llur integració en la
xarxa corresponent i les funcions de promoció de la salut i educació sanitària de la població,
medicina preventiva, recerca clínica i epidemiològica i docència, d’acord amb els programes del
Servei  Català  de la  Salut  i  de  la  regió  sanitària  específica,  i  també la  participació  en les
comeses d’informació sanitària i estadística.

»b) Restar subjectes a les previsions que en matèria de gestió i comptabilitat estableixen els
articles 54 i 55.

»c) Restar subjectes als controls i les inspeccions periòdics i esporàdics que calguin per tal de
verificar el compliment de les normes sanitàries, administratives, econòmiques i estructurals
que siguin aplicables.

»d)  Adequar  la  gestió  dels  serveis  a  les  directrius  generals  i  els  criteris  d’actuació  que
estableixi el Servei Català de la Salut, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 46.

»e) Restar subjectes a les normes d’acreditació o, si escau, als estàndards de qualitat que
s’estableixin reglamentàriament.

»f) Subministrar al departament competent en matèria de salut i al Servei Català de la Salut
tota la informació assistencial i econòmica que calgui per a garantir la viabilitat, la continuïtat,
la qualitat i la seguretat dels serveis assistencials de cobertura pública.

»Article 46. Adscripció funcional

»1.  Els  centres,  els  serveis  i  els  establiments  del  Sistema  sanitari  integral
d’utilització pública de Catalunya no integrats en el Servei Català de la Salut s’hi
adscriuen funcionalment per a la coordinació adequada de tot el dispositiu sanitari
de cobertura pública. A aquest efecte, el Servei Català de la Salut pot fixar directrius
i criteris d’actuació, que són vinculants pel que fa als dits centres i establiments.

»2.  L’adscripció  funcional  al  Servei  Català  de la  Salut  dels  centres,  serveis  i  establiments
inclosos  dins  el  Sistema sanitari  integral  d’utilització  pública  de Catalunya implica  que les
entitats i els organismes que en tenen la titularitat i la gestió les continuen mantenint a tots
els efectes.

»Article  47.  Continuïtat  i  estabilitat  del  Sistema  sanitari  integral  d’utilització  pública  de
Catalunya

»Per tal de garantir la continuïtat en la prestació dels serveis sanitaris de cobertura pública
com a servei públic, les disposicions reglamentàries que regulin els requisits, les condicions i el
procediment per a la inclusió i l’exclusió dels centres, serveis i establiments sanitaris en les
xarxes corresponents del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya han de
tenir  en  compte  els  criteris  de  planificació  sanitària,  territorialització  i  estabilitat  de  la
vinculació,  en el  marc d’un model  de prestació  de serveis  en xarxa que ha d’afavorir  les
sinergies entre els diferents centres, serveis i establiments sanitaris, sense perjudici del que
estableix la normativa bàsica sobre contractació del sector públic.

»Article 48. Integració d’especialitats



»Per tal d’optimitzar els recursos del sistema sanitari públic, s’han d’establir per reglament els
mecanismes  oportuns  que  permetin  l’adscripció  de  les  especialitats  mèdiques  que  es
desenvolupen en l’àmbit extrahospitalari  als centres de la  xarxa de centres d’internament,
llevat  de les  que per  llur  entitat  i  llurs  característiques serveixen de suport  i  referència  a
l’atenció primària de salut.»

7. Es modifica l’apartat 1 de la disposició addicional divuitena de la Llei 15/1990, que resta
redactat de la manera següent:

«1.  En  els  procediments  administratius  per  a  l’autorització  prèvia  per  a  la  creació,  la
modificació, l’ampliació, el trasllat i el tancament de centres, serveis i establiments sanitaris i
sociosanitaris i per a l’acreditació de centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris,
sens perjudici  de l’obligació  de l’Administració  de dictar la  resolució  expressa pertinent,  el
venciment del termini de tres mesos sense que s’hagi notificat la resolució expressa legitima la
persona interessada per a entendre desestimada per silenci administratiu la seva sol·licitud.»

Article 162. Modificació de la Llei 8/2007 (Institut Català de la Salut)

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 2 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut
Català de la Salut, que resta redactat de la manera següent:

«L’Institut Català de la Salut gaudeix d’autonomia funcional i de gestió i resta adscrit al Servei
Català de la Salut.»

2. S’afegeixen quatre apartats, el 4, el 5, el 6 i el 7, a l’article 2 de la Llei 8/2007,
amb el text següent:

«4. L’Institut Català de la Salut té la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic de
l’Administració de la Generalitat i dels ens que en depenen, a l’efecte del que estableixen els
articles 4.1.n i 24.6 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre.

»5. Les relacions entre l’Institut Català de la Salut i  els departaments en què s’estructura
l’Administració  de  la  Generalitat  i  els  ens  que  en  depenen  dels  quals  és  mitjà  propi
instrumental  i  de servei  tècnic  no tenen naturalesa contractual  i  s’articulen mitjançant els
encàrrecs corresponents. En conseqüència, l’Institut Català de la Salut està obligat a dur a
terme els encàrrecs que li formulin aquests departaments, els quals han d’especificar, com a
mínim, l’àmbit de l’encàrrec, la previsió dels costos i el sistema de finançament.

»6. L’Institut Català de la Salut no pot participar en les licitacions públiques convocades pels
departaments de l’Administració de la Generalitat respecte als quals té la consideració de mitjà
propi instrumental i de servei tècnic. Això no obstant, quan no hi concorri cap licitador, es pot
encarregar a l’Institut Català de la Salut l’execució de l’activitat objecte de la licitació pública.

»7.  L’import  de  les  prestacions  realitzades  per  l’Institut  Català  de  la  Salut  es  determina
mitjançant l’aplicació de les tarifes corresponents a les unitats executades. En la determinació
d’aquestes tarifes s’han de tenir en compte els costos reals de la realització o execució de la
prestació corresponent.»

3. Es deroga l’apartat 6 de l’article 20 de la Llei 8/2007.

4. S’afegeix una disposició addicional, la cinquena, a la Llei 8/2007, amb el text següent:

«Disposició addicional cinquena. Exercici de funcions pel Servei Català de la Salut

»D’acord amb el règim d’adscripció establert per l’article 2.2, les funcions que atribueixen al
departament competent en matèria de salut l’article 3.1.b, l’article 5.5 i les lletres f, h io de
l’article 8.2 són exercides mitjançant el Servei Català de la Salut.»

5. S’afegeix una disposició addicional, la sisena, a la Llei 8/2007, amb el text següent:

«Disposició addicional sisena. Sistema d’assignació de les funcions de cap de servei
dels serveis jerarquitzats de l’Institut Català de la Salut

»1. L’assignació de les funcions de cap de servei dels serveis jerarquitzats de l’Institut Català



de la Salut, quan s’assignin exclusivament per convocatòria interna entre personal estatutari
fix, es farà pel sistema de lliure designació. Quan hi hagi una vacant en el servei i s’assignin
alhora les funcions de cap de servei mitjançant una única convocatòria oberta, es farà pel
sistema de concurs públic, de conformitat amb la normativa reglamentària aplicable.

»2. Correspon al Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut, en ús de les facultats
que li atorga aquesta llei, d’adequar els procediments a què fa referència l’apartat 1 a les
necessitats i peculiaritats de l’estructura organitzativa de l’Institut, que ha de garantir en tot
cas la publicitat, la idoneïtat i la transparència del procés.»

6. S’afegeix una disposició addicional, la setena, a la Llei 8/2007, amb el text següent:

«Disposició addicional setena. Certificació d’avaluació positiva de les funcions de cap
de servei i de cap de secció de l’Institut Català de la Salut

»1. Per a la continuïtat en el desenvolupament de les funcions de cap de servei i de cap de
secció de l’Institut Català de la Salut, la persona titular ha d’estar en possessió del certificat
d’avaluació positiva de les funcions assignades.

»El procediment per a l’obtenció del certificat d’avaluació positiva s’inicia a instància de la
persona que tingui encarregades les funcions quan falti entre un any i tres mesos perquè expiri
l’assignació,  mitjançant  una  sol·licitud  adreçada  a  la  direcció  de  centre  hospitalari  o  a  la
direcció d’atenció primària a què és adscrita, i s’ha d’acompanyar la sol·licitud amb la memòria
de l’activitat duta a terme i el projecte a desenvolupar en els quatre anys següents. El director
o directora de l’hospital o del centre d’atenció primària ha de verificar i valorar la documentació
aportada  i,  eventualment,  recaptar  nova  documentació;  també  pot  demanar  informes  a
persones expertes en les matèries respecte a les quals ha d’efectuar l’avaluació. Contra la
resolució que posa fi al procediment, el professional pot interposar recurs d’alçada davant el
director o directora gerent de l’ICS.

»Els certificats d’avaluació positiva tenen una validesa de quatre anys. Un cop transcorreguts
els quatre anys des de l’assignació de les funcions de cap de servei i de cap de secció, la falta
del certificat d’avaluació positiva a què fa referència aquest apartat comporta el cessament
automàtic en l’assignació de les funcions assignades.

»2.  Es  faculta  el  Consell  d’Administració  de  l’Institut  Català  de  la  Salut  perquè  reguli  el
procediment per a la remoció dels llocs de treball obtinguts per concurs i la revocació de les
assignacions de funcions al personal de l’Institut Català de la Salut. Les causes que habiliten
per  a  iniciar  aquest  procediment  són  únicament  les  que  estableix  l’article  84  del  Decret
123/1997.»

7. Es deroga l’Ordre del 29 d’octubre de 1990 per la qual s’estableix el procediment d’avaluació
específica de les places de cap de servei i de cap de secció dels serveis jerarquitzats de les
institucions sanitàries de l’Institut Català de la Salut.

Article 163. Extinció de la personalitat jurídica de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya

1. Es declara extingida,  amb efectes de l’1 de febrer de 2014, la  personalitat  jurídica de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, atribuïda per l’article 15.1 de la Llei 18/2009, del 22
d’octubre,  de  salut  pública.  El  Govern  ha  d’establir  l’estructura  mitjançant  la  qual  el
departament competent en matèria de salut ha de dur a terme els objectius i les funcions
assignades a l’Agència de Salut Pública de Catalunya per la Llei 18/2009 i la normativa que la
desplega.  Aquesta  estructura  podrà  continuar  emprant  la  denominació  d’Agència  de  Salut
Pública de Catalunya.

2. El personal de l’Agència de Salut Pública de Catalunya s’adscriu i passa a dependre del
departament competent en matèria de salut, dins del qual s’integra també el pressupost, amb
efectes de l’1 de febrer de 2014.

3.  El  patrimoni  de  l’Agència  de  Salut  Pública  de  Catalunya  s’incorpora  al  patrimoni  de
l’Administració de la  Generalitat  i  resta assignat al  departament competent en matèria  de
salut, al qual correspon l’adopció de les mesures necessàries per a conservar-lo i utilitzar-lo



per a la finalitat prevista. El departament competent en matèria de salut se subroga en totes
les relacions jurídiques en què l’Agència de Salut Pública de Catalunya sigui subjecte actiu o
passiu.

4. Totes les referències a l’Agència de Salut Pública de Catalunya i als seus òrgans fetes per la
Llei 18/2009 i per la normativa posterior s’ha d’entendre que es fan a l’òrgan o òrgans del
departament competent en matèria de salut que determini la norma que aprovi el Govern
d’acord amb l’apartat 1.

5. Es deroguen els articles següents de la Llei 18/2009:

a) Els articles 12 i 13.2, llevat de les lletres j, k, l i m.

b) El capítol II del títol III. Tanmateix, l’article 25, relatiu al Consell Assessor de Salut Pública, i
l’article  26,  relatiu  al  Consell  de  Participació  de  l’Agència  de  Salut  Pública  de  Catalunya,
mantenen llur vigència amb rang reglamentari.

c) Els articles 40, 41, 42, 44, 46 i 47, relatius a l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària.
Tanmateix, els articles 40, 41, 42, 46 i 47 mantenen llur vigència amb rang reglamentari.

d)  L’article  45,  relatiu  a  la  Comissió  Directora  de  Seguretat  Alimentària,  que  manté  llur
vigència amb rang reglamentari.

e) L’article 49, relatiu al Consell de Salut Laboral.

f) L’article 77, relatiu als òrgans de la Generalitat competents per a imposar sancions.

6. El Govern ha d’aprovar en el termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta
llei l’estructura mitjançant la qual el departament competent en matèria de salut ha de dur a
terme els objectius i les funcions assignats a l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Mentre el
Govern no aprovi aquesta estructura, els objectius i les funcions que la Llei 18/2009 assigna a
l’Agència  de  Salut  Pública  de  Catalunya  s’atribueixen  a  la  Secretaria  de  Salut  Pública  del
Departament de Salut, a la qual s’adscriu l’estructura regulada pels capítols VI i VII del Decret
366/2011, del 12 de juliol, pel qual s’aproven els estatuts de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya.  En  l’exercici  d’aquestes  funcions,  la  Secretaria  de  Salut  Pública  pot  emprar  la
denominació d’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Article 164. Extinció de la personalitat jurídica de l’Institut Català d’Avaluacions 
Mèdiques i Sanitàries

1. Es declara extingida,  amb efectes de l’1 de febrer de 2014, la  personalitat  jurídica de
l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries, regulada pels articles 41 i 42 de la Llei
31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives. El Govern ha d’establir
l’estructura mitjançant la qual el departament competent en matèria de salut ha de dur a
terme les  funcions assignades a aquest  Institut  per la  Llei  31/2002 i  la  normativa que la
desplega. Aquesta estructura pot continuar emprant la denominació d’Institut Català
d’Avaluacions Mèdiques.

2.  El  personal  de l’Institut  Català  d’Avaluacions Mèdiques i  Sanitàries s’adscriu i
passa a  dependre del  departament  competent en matèria  de salut,  dins del  qual
s’integra també el pressupost, amb efectes de l’1 de febrer de 2014.

3. El patrimoni de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries s’incorpora al patrimoni
de l’Administració de la Generalitat i resta assignat al departament competent en matèria de
salut, al qual correspon l’adopció de les mesures necessàries per a conservar-lo i utilitzar-lo
per a la finalitat prevista. El departament competent en matèria de salut se subroga en totes
les  relacions  jurídiques  en  què  l’Institut  Català  d’Avaluacions  Mèdiques  i  Sanitàries  sigui
subjecte actiu o passiu.

4. Totes les referències a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries i als seus òrgans,
fetes per la Llei 31/2002 i per la normativa posterior s’ha d’entendre que es fan a l’òrgan o
òrgans del departament competent en matèria de salut que es determinin en la norma que
aprovi el Govern d’acord amb l’apartat 1.



5. Es deroga la secció quarta del capítol II del títol II de la Llei 31/2002. Tanmateix, mantenen
llur vigència amb rang reglamentari la lletra c de l’apartat 1 i l’apartat 4 de l’article 44 de la
dita llei, relatius al Consell Assessor de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries.

6. Es deroguen la disposició addicional segona i la disposició final segona de la Llei 11/2011,
del  29  de  desembre,  de  reestructuració  del  sector  públic,  per  a  agilitar  l’activitat
administrativa.

7. El Govern ha d’aprovar en el termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta
llei l’estructura mitjançant la qual el departament competent en matèria de salut ha de dur a
terme  els  objectius  i  les  funcions  assignats  a  l’Institut  Català  d’Avaluacions  Mèdiques  i
Sanitàries. Mentre el Govern no aprovi aquesta estructura, els objectius i les funcions que la
Llei 31/2002 assigna a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries s’atribueixen a la
Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, a excepció de les funcions relatives al
control,  avaluació  i  inspecció necessàries per a vetllar  pel  compliment de les garanties de
seguretat i de qualitat dels centres i serveis assistencials, sanitaris i sociosanitaris, i de les
prestacions  del  sistema  sanitari  de  responsabilitat  pública,  i  les  d’investigar  possibles
anomalies del sistema sanitari, que s’atribueixen a la direcció general competent en matèria
d’ordenació i regulació sanitàries. L’estructura prevista en el capítol IV del Decret 256/2003,
del 21 d’octubre, pel qual s’aproven els estatuts de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques,
s’adscriu la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut.

8.  En l’exercici  de les  funcions en matèria  d’avaluacions mèdiques,  la  Secretaria  de Salut
Pública pot emprar la denominació d’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques.

................

Article 218. Modificació de la Llei 16/2008 amb relació a l’autorització de 
contractació pública

S’afegeix  un  apartat,  el  3 bis, a  l’article  45  de  la  Llei  16/2008,  del  23  de  desembre,  de
mesures fiscals i financeres, amb el text següent:

«3 bis. Resten excloses de l’obligació que estableixen les lletres a i b de l’apartat 3
les entitats que no es financin amb aportacions provinents de l’Administració de la
Generalitat,  del  Servei  Català  de  la  Salut,  de  l’Institut  Català  de  la  Salut  i  dels
organismes autònoms de caràcter administratiu.  Tanmateix,  quan el  contracte és
igual  o  superior  a  dotze  milions  d’euros,  amb  l'IVA  exclòs,  cal  comunicar-ho  al
departament competent en matèria de finances.»

Disposicions addicionals

.......................

Segona. Mesures d’eficiència econòmica mitjançant la contractació pública

1. Creació de la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya

1.1.  Es  crea  la  Central  de  Compra  Pública  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  s’adscriu  al
departament competent en matèria d’economia.



1.2.  L’àmbit  d’actuació  de  la  Central  de  Compra  Pública  està  referit,  en  els  termes  que
reglamentàriament es determinin, a l’Administració de la Generalitat i als ens, els organismes i
les entitats que conformen el seu sector públic. Així mateix, l’àmbit d’actuació de la Central de
Compra Pública es pot referir també, en els termes que reglamentàriament es determinin, a
les entitats que conformen l’Administració local, les universitats públiques, i també a la resta
d’institucions públiques de Catalunya.

1.3. La Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya té com a finalitat contribuir a
assolir  els  objectius  d’estabilitat  pressupostària,  d’estalvi  econòmic  i  de  l’ús  eficient  dels
recursos  públics,  mitjançant  l’aplicació  dels  sistemes  de  racionalització  de  la  contractació
pública.

1.4. L’actuació de la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya s’ha d’ajustar
als principis d’igualtat, transparència i no-discriminació. Així mateix, la seves decisions han
d’estar  orientades  a  la  compra  socialment  responsable,  i  han  d’atendre  la  consecució
d’objectius socials, la protecció del medi ambient i el foment de la innovació, quan estiguin
relacionades  amb  l’objecte  dels  contractes  i  comportin  directament  o  indirectament  un
avantatge econòmic.

1.5. El desplegament reglamentari del que estableix aquest precepte s’ha de dur a terme en el
termini d’un any a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei.

2. Règim de contractacions conjuntes

2.1.  Els  ens,  els  organismes i  les  entitats  del  sector  públic  de Catalunya poden adjudicar
contractes, concloure acords marc i  articular sistemes dinàmics de contractació de manera
conjunta en el marc de la normativa de contractació pública, amb l’acord previ corresponent,
sempre que el recurs a aquests instruments no s’efectuï de manera que la competència es vegi
obstaculitzada, restringida o falsejada.

2.2. L’acord de contractació conjunta ha de contenir, en tot cas, la determinació dels ens, els
organismes o les  entitats  del  sector públic  que hi  intervenen; la  designació de l’òrgan de
contractació; l’àmbit d’aplicació objectiu i el règim jurídic aplicable a la licitació conjunta; el
percentatge de finançament que assumeix cada ens, organisme o entitat que hi intervé, si
s’escau; i les condicions a què se subjectaran els contractes que en resultin.

2.3. El règim jurídic aplicable a les contractacions conjuntes és el que correspon als ens, els
organismes o les entitats que tenen caràcter d’administració pública a l’efecte de la normativa
de contractes del sector públic, si alguna de les entitats que participa en la contractació té
aquest caràcter. En cas contrari, el règim jurídic aplicable a les contractacions esmentades és
el corresponent a les entitats que tenen caràcter de poder adjudicador, d’acord amb la mateixa
normativa o, si cap de les entitats participants en la contractació conjunta té el caràcter de
poder adjudicador, el corresponent als altres ens, organismes o entitats del sector públic.

L’informe justificatiu de la contractació conjunta, en el qual s’han de recollir les necessitats que
es pretén de cobrir, i també la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les, ha de
contenir en qualsevol cas una justificació expressa dels elements de disseny de la contractació,
inclosa l’eventual divisió en lots del seu objecte.

2.4. Poden actuar com a òrgans de contractació de les contractacions conjuntes tant els òrgans
de contractació dels ens, els organismes o les entitats del sector públic que hi participen, com
una entitat creada específicament amb aquesta finalitat.

2.5.  En  l’àmbit  del  Servei  Català  de  la  Salut,  els  titulars  de  centres,  serveis  i
establiments  integrats  en  el  Sistema  sanitari  integral  d’utilització  pública  de
Catalunya (Siscat) poden efectuar contractacions conjuntes després de comunicar-
ho al Servei i és aplicable el règim establert en aquest apartat 2 a les contractacions
conjuntes que aquells acordessin. El departament competent en matèria de salut ha
d’adoptar les mesures adients per a fomentar l’establiment d’acords de contractació
conjunta entre els centres, serveis i establiments integrats en el Siscat.

3. Reconeixement d’efectes de les inscripcions al Registre electrònic d’empreses licitadores de
la Generalitat de Catalunya



D’acord amb el que disposa la legislació de contractes del sector públic, l’Administració de la
Generalitat i els ens, els organismes i les entitats que conformen el seu sector públic, i també
les  entitats  que  conformen  l’Administració  local,  les  universitats  públiques  i  la  resta
d’institucions públiques de Catalunya, han de reconèixer plens efectes jurídics a les inscripcions
de les empreses al Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya.

4. Modificació i resolució de contractes públics

4.1. A l’efecte del que disposa la legislació de contractes del sector públic, les modificacions de
contractes  administratius  que  es  duguin  a  terme  durant  l’exercici  pressupostari  del  2014
derivades de l’aplicació de les mesures d’estabilitat pressupostària, s’entén que són fetes per
raons d’interès públic.

4.2. Els plecs de clàusules administratives de les noves contractacions han d’incorporar les
previsions requerides per la legislació de contractes del sector públic respecte de l’eventual
modificació  o  resolució  contractual  amb  motiu  de  l’aplicació  de  les  mesures  d’estabilitat
pressupostària que corresponguin.

Tercera. Disposicions en matèria de salut

1. Extinció de la personalitat jurídica dels governs territorials de salut i assumpció de
llurs  funcions  pels  òrgans  corresponents  del  Servei  Català  de  la  Salut  i  del
departament  competent  en  matèria  de  salut  i  per  l’Agència  de  Salut  Pública  de
Catalunya

1.1. Es deroga el Decret 38/2006, del 14 de març, pel qual es regula la creació de
governs territorials de salut.

1.2.  Resta  extingida  la  personalitat  jurídica  dels  governs  territorials  de  salut
constituïts en aplicació del Decret 38/2006.

1.3.  Les  funcions  atribuïdes  pel  Decret  38/2006  als  òrgans  de  govern,  de
participació,  d’assessorament  i  executius  dels  governs  territorials  de  salut  són
assumides pels òrgans de direcció, participació i executius del Servei Català de la
Salut  i  del  departament  competent  en  matèria  de  salut,  en  l’àmbit  de  les
competències respectives, i també pels de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
mentre mantinguin llur vigència en els termes establerts per aquesta llei.

2.  Modificació  de  les  funcions  de  l’Agència  de  Qualitat  i  Avaluació  Sanitàries  de
Catalunya

2.1. Corresponen al departament competent en matèria de salut les funcions següents, que les
lletres e, f, g i h de  l’article  3  del  Decret  llei  4/2010,  del  3  d’agost,  de  mesures  de
racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya,
derogades per l’article 159.1 de la llei present, atribuïen a l’Agència de Qualitat i Avaluació
Sanitàries de Catalunya:

a) Implementar sistemes d'avaluació i acreditació del nivell de competència dels professionals
sanitaris com a element per a millorar la qualitat del sistema.

b) Dur a terme la planificació operativa, desenvolupar i executar les polítiques en matèria de
formació especialitzada en ciències de la salut i de formació continuada i coordinar actuacions
en matèria de formació de grau i professional.

c)  Planificar,  coordinar  i  proposar  actuacions  en  matèria  d'ordenació  de  les  professions
sanitàries  i  intervenir  en  el  procés  d'avaluació  del  reconeixement  del  desenvolupament
professional.

d) Analitzar i  identificar necessitats de formació en ciències de la salut en diversos àmbits
professionals, dissenyar les activitats, promoure-les i organitzar-les, si escau.

2.2.  El  Govern  ha  d’establir  l’estructura  mitjançant  la  qual  el  departament  competent  en
matèria de salut ha d’assumir aquestes funcions i ha d’adaptar els estatuts de l’Agència de
Qualitat  i  Avaluació  Sanitàries  de Catalunya al  que estableix  aquesta disposició.  Mentre  el



Govern no aprovi l’estructura corresponent, ha d’assumir les funcions la Direcció General de
Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut.

2.3. El departament competent en matèria de salut se subroga en totes les relacions jurídiques
en què l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya sigui subjecte actiu o passiu i
que estiguin relacionades amb les funcions assumides d’acord amb aquesta disposició.

2.4. Totes les referències normatives fetes a l’Institut d’Estudis de la Salut i als seus òrgans
s’ha d’entendre que es fan a l’òrgan o òrgans corresponents del departament competent en
matèria de salut.

 

Quarta. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona

1. S’autoritza el Govern a iniciar el procés per a dotar l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
de  personalitat  jurídica  com  a  consorci  integrat  per  l’Administració  de  la  Generalitat  de
Catalunya i la Universitat de Barcelona. En els òrgans de govern i de direcció del consorci s’ha
de  garantir  la  presència,  amb  caràcter  minoritari,  del  coneixement  clínic  de  l’hospital.  El
consorci  es denomina «Hospital  Clínic de Barcelona» i  té per objectiu la realització de les
activitats assistencial, docent i  de recerca en salut pròpies de l’Hospital, i  també la gestió
patrimonial dels béns immobles afectats a aquestes activitats.

El consorci se subroga en tots els béns, drets i deures de l’antic Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona  originats  fins  al  moment  en  què  es  faci  efectiva  la  transformació  de  la  seva
naturalesa jurídica d’acord amb el termini establert per l’apartat 1.2 de la disposició transitòria
quarta, i en el conveni de serveis assistencials subscrit entre l’Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona i el Servei Català de la Salut, amb subjecció al règim vigent en cada moment.

2. En els termes de l’article 44 de l’Estatut dels treballadors, l’Hospital Clínic de Barcelona se
subroga en les  relacions  laborals  dels  treballadors  de l’antic  Hospital  Clínic  i  Provincial  de
Barcelona i  és íntegrament responsable  de les obligacions de qualsevol mena, incloses les
laborals, tributàries i de seguretat social, anteriors a la subrogació.

 

Cinquena. Impuls de les mesures de racionalització i simplificació del sector públic

1. En el marc de l’organització i la reestructuració del sector públic de la Generalitat, i d’acord
amb els principis generals d’eficàcia, eficiència i sostenibilitat en què s’ha de basar la gestió
dels  recursos  del  sector  públic,  el  Govern  ha  d’assolir  nous  objectius  de  simplificació  i
racionalització.

2. A l’efecte de definir-ne les actuacions, el Govern ha d’aprovar en el termini de sis mesos un
nou pla de racionalització i simplificació del sector públic orientat a la reducció de la despesa i
l’optimització dels recursos públics. En particular, i per tal de concretar en el pla les propostes
de extinció, dissolució, fusió o integració, el Govern ha d’analitzar, prèviament, les entitats que
presenten una o més de les característiques següents: a) baix nivell d’activitat productiva o de
prestació de serveis; b) baix pressupost; c) nombre reduït de personal; d) grau elevat de
dependència  economicofinancera  de  la  Generalitat,  i  e)  escassa  alineació  de  la  missió,
objectius i activitat als objectius fixats en els plans estratègics departamentals.

3.  Així  mateix,  el  Govern  ha  d’analitzar  les  entitats  que  actuen  en  una  mateixa
política sectorial departamental i fixar quins són els serveis i recursos comuns que
s’han de mancomunar per tal d’obtenir economies d’escala.

4. El pla d’actuació ha de fixar per a cada acció el calendari objectiu màxim i els criteris que
s’han d’aplicar durant el procés per dur-la a terme: l’objecte social, el règim patrimonial, el
funcionament  dels  òrgans  de  govern,  i  l’àmbit  contractual  i  de  recursos  humans,
economicofinancer  i  de  comptabilitat  i  control.  Si  es  requereix  així,  el  pla  pot  contenir
l’autorització  del  Govern  a  l’òrgan  impulsor  de  l’acció  perquè  porti  a  terme  directament
actuacions conduents a la bona conclusió de l’acció. En el cas de les entitats de dret públic, es
faculta el Govern perquè, per mitjà d’un decret, pugui suprimir o fusionar les entitats afectades
per aquest pla.



5. En el marc de les actuacions detallades en l’apartat 2, a les entitats de dret públic regulades
en l’apartat b.1 de l’article 1 del text refós de la Llei de l’estatut de l’empresa pública catalana
els són aplicables, supletòriament, les disposicions que regulen les societats de capital.

6. El Govern ha de donar compte al Parlament del finiment del pla a què fa referència aquesta
disposició addicional.

7.  En  els  processos  d’integració  del  personal  laboral  que  es  duguin  a  terme  en
execució d’operacions de fusió, absorció o supressió d’entitats de diferent naturalesa
jurídica s’han de respectar, en tot cas, els principis d’igualtat, mèrit i capacitat en
l’accés  exigits  per  la  Llei  de  l’Estat  7/2007,  del  12 d’abril,  de  l’estatut  bàsic  de
l’empleat públic.

......................

Setena. Habilitació de diversos departaments i ens de l’Administració de la Generalitat

1. Habilitació del departament competent en matèria de serveis socials

1.1. S’habilita el departament competent en matèria de serveis socials perquè pugui compro-
var, d’ofici i sense consentiment previ de les persones interessades, les dades personals decla-
rades pels sol·licitants de les prestacions regulades per la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de
serveis socials, i pel decret que aprova la Cartera de Serveis Socials, i, si escau, les dades
identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat o dependència, el patrimo-
ni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica de convivència, amb la finalitat de com-
provar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la percepció de les
prestacions i en la quantia legalment reconeguda.

1.2. A l’efecte del que estableix l’apartat 1.1, s’entén per unitat econòmica de convivència la
formada per la persona beneficiària amb el seu cònjuge o parella de fet i els familiars fins al
segon grau de consanguinitat que hi conviuen en el mateix domicili.

2. Habilitació del Servei Català de la Salut

S’habilita el Servei Català de la Salut perquè pugui comprovar, d’ofici i sense el con-
sentiment previ de les persones interessades, les dades personals necessàries per a
accedir, a càrrec del Servei Català de la Salut, als serveis i les prestacions de la car-
tera comuna del Sistema Nacional de Salut i la determinació del percentatge de parti-
cipació en el pagament de les prestacions de la cartera comuna suplementària de
serveis i prestacions subjectes a aportació.

3. Habilitació del departament competent en matèria d’agricultura

S’habilita el departament competent en matèria d’agricultura perquè pugui comprovar, d’ofici i
sense el consentiment previ de les persones interessades, les dades personals que consten en
la Declaració única agrària amb la finalitat de comprovar si es compleixen els requisits nece-
ssaris per a la percepció dels ajuts sol·licitats.

……………………………..

Setzena. Registre d’òrgans de representació del personal al servei de l’Administració
de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes i en-
titats dependents

El Govern ha d’establir per decret, en el termini de sis mesos a comptar de l’entrada en
vigor d’aquesta llei, les mesures necessàries per a la creació i l’entrada en funcionament del



Registre d’òrgans de representació del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalun-
ya, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes i entitats dependents.

…………………………………….

Vintena. Supressió de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials

Se suprimeix l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. El departament compe-
tent en matèria de serveis socials n’assumeix les finalitats, els objectius i les compe-
tències.

 

Vint-i-unena. Personal directiu del sector públic de la Generalitat de Catalunya

1. Àmbit d’aplicació

1.1. Aquesta disposició és aplicable al personal directiu que presta serveis en ens,
entitats, organismes i societats mercantils en què la Generalitat participa, directa-
ment o indirectament, de manera majoritària. La participació és majoritària quan
qualsevol ens, entitat, organisme o societat mercantil integrant que depèn de la Ge-
neralitat disposa d’una participació superior al 50% del seu capital, o disposa de la
majoria dels drets de vot, o té dret a nomenar o destituir la majoria dels membres dels òr-
gans de govern o patronat de l’entitat, sense que en aquest còmput es considerin els membres
designats directament per l’òrgan de govern o el patronat de l’entitat. S’exclouen de l’àmbit
d’aplicació d’aquesta disposició els càrrecs i el personal amb funcions executives que
presten serveis en les entitats autònomes administratives, els quals es regeixen per
les normes del dret administratiu.

1.2. Als efectes del que estableix aquesta disposició, són personal directiu del sector públic les
persones que ocupen llocs o càrrecs qualificats expressament com a directius en les normes de
creació o regulació de les entitats d’acord amb l’exercici de funcions d’especial responsabilitat
gerencial, enteses com a funcions que comporten dedicació única o principal de la jornada,
participació directa en la definició i execució de polítiques públiques, sempre que comprometin
externament l’organització, dirigeixin equips de persones, gestionin i executin pressupostos i
tinguin responsabilitat pel compliment d’objectius. Són personal directiu:

a) Les persones que formen part del consell d’administració o, si no n’hi ha, són administradors
i assumeixen les funcions de màxima responsabilitat de les societats mercantils participades.

b) Les persones que assumeixen la màxima responsabilitat en les societats mercantils però
que no s’inclouen en la lletra a i les persones que actuen sota la dependència exclusiva dels
màxims òrgans de govern o consells d’administració o exerceixen funcions amb autonomia i
responsabilitat només limitades per les instruccions o els criteris emesos pels màxims òrgans
de govern, consells d’administració o càrrecs a què es refereix la lletra a.

1.3. Els càrrecs a què fa referència la lletra a de l’apartat 1.2 es vinculen a l’ens o l’entitat per
una relació de caràcter mercantil i els càrrecs a què fa referència la lletra b de l’apartat 1.2 s’hi
vinculen mitjançant un contracte d’alta direcció.

2. Règim retributiu del personal directiu del sector públic

2.1. El Govern ha de determinar el règim retributiu del personal directiu dels ens, en-
titats i organismes del sector públic de la Generalitat mitjançant decrets. El personal
directiu s’ordena, a aquest efecte, en grups, d’acord amb la classificació de l’entitat, l’ens i l’or-
ganisme en què presten el servei. La classificació de les entitats, els ens i els organismes ha de
tenir en compte els criteris següents: consideració, o no, de sector públic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la normativa europea sobre contractació pública;



pressupost o volum d’activitat; nombre de treballadors, competitivitat externa i necessitat o no
de finançament públic.

2.2. L’estructura retributiva dels directius d’aquestes entitats ha d’estar formada per
una assignació bàsica, un complement de càrrec i, si escau, una retribució variable
en  funció  dels  objectius  assolits  o  els  resultats  fixats.  Les  retribucions  íntegres
anuals de caràcter fix del personal directiu en cap cas no poden ésser superiors a les
fixades per al càrrec de conseller de l’Administració de la Generalitat o les que es de-
terminin anualment en les lleis de pressupostos, i s’han d’assimilar, amb caràcter ge-
neral, a les retribucions fixades per als alts càrrecs o càrrecs de comandament al ser-
vei de la Generalitat.

3. Indemnitzacions per extinció de contractes laborals d’alta direcció del sector públic

3.1. En cap cas no es poden pactar clàusules d’indemnització d’extinció contractual per desisti-
ment de l’empresari o incompliment del preavís del personal laboral amb contracte d’alta direc-
ció al servei de les entitats i ens a què fa referència aquesta disposició. Les extincions contrac-
tuals d’alta direcció, amb independència de la data de formalització dels contractes, únicament
donen dret a percebre, si escau, les indemnitzacions que determina la legislació vigent en
aquesta matèria. Així mateix, no hi ha dret a percebre indemnitzacions d’extinció contractual
per desistiment de l’empresari si la persona afectada té la condició de funcionari de carrera o
personal laboral de qualsevol administració pública i del seu sector públic amb reserva del lloc
de treball. Són nul·les de ple dret les clàusules sobre indemnitzacions per extinció contractual
que es pactin vulnerant el que disposa aquest apartat.

3.2. Els òrgans competents per a la formalització dels contractes d’alta direcció no poden reco-
nèixer en els contractes d’alta direcció antiguitats superiors a les que corresponen als serveis
prestats per raó del contracte signat i han de fer constar expressament la impossibilitat de per-
cebre indemnitzacions per l’incompliment del període de preavís eventual si els contractes es
formalitzen amb personal que tingui la condició prèvia de funcionari de carrera o laboral amb
reserva del lloc de treball. Així mateix, els òrgans competents per a la formalització dels con-
tractes d’alta direcció en cap cas no poden incloure clàusules en els contractes d’alta direcció
que, amb motiu de l’extinció contractual, generin drets d’integració en l’estructura de les admi-
nistracions o d’incorporació o permanència en els ens i entitats del sector públic, sens perjudici
dels sistemes ordinaris d’accés. La subscripció de clàusules contractuals amb vulneració del
que s’estableix en aquest apartat pot comportar responsabilitats civils, administratives, comp-
tables o de qualsevol altre ordre.

3.3. Els contractes laborals d’alta direcció que hagin de subscriure les entitats o ens a què fa
referència l’apartat 1 d’aquesta disposició s’han de comunicar al departament competent en
matèria de funció pública.

4. Informació

Les retribucions que percebi  el  personal  inclòs  dins l’àmbit  d’aplicació  d’aquesta disposició
s’han de consignar anualment en la memòria d’activitats de l’organisme, ens o entitat i s’han
de trametre als departaments competents en matèria de funció pública i d’economia i finances,
sens perjudici de la publicitat legal a què s’han de subjectar.

5. Organismes estatutaris i universitats públiques catalanes

Els criteris establerts per aquesta disposició han d’inspirar la regulació que a aquest efecte
s’aprovi amb relació al personal que ocupi càrrecs directius en les universitats públiques cata-
lanes i el seu sector públic i als organismes estatutaris.

6. Personal investigador dels centres CERCA i de la Institució Catalana de Recerca i Estudis
Avançats

Ateses les especials característiques d’aquest personal i d’acord amb els termes de la Llei de
pressupostos per al 2014, el personal amb funcions d’investigació i directives dels centres CER-
CA i de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) resten exempts del que
estableix aquesta disposició.



7. Personal del sector públic de salut amb funcions d’investigació

El personal del sector públic de salut amb funcions d’investigació, ateses les especials caracte-
rístiques de l’àmbit sanitari, resta exclòs de l’àmbit d’aplicació de les determinacions contingu-
des en aquesta disposició, i se n’han de regular per decret els criteris retributius, d’acord amb
les seves especificitats. Així mateix, s’han de tenir en compte les especificitats de les funcions
directives de l’àmbit de la salut en el decret de desplegament.

8. Adaptacions contractuals i estatutàries per al personal directiu del sector públic

Els contractes i les vinculacions que s’oposin al règim del personal directiu del sector públic de
la Generalitat de Catalunya, regulat per aquesta llei, han d’ésser objecte d’adaptació en el ter-
mini de tres mesos a partir de la publicació del reglament de desenvolupament. Així mateix,
han d’ésser objecte de revisió i, si escau, d’adequació les contractacions en règim laboral ordi-
nari que tinguin fixades retribucions iguals o superiors per al càrrec de director general i no es-
tiguin subjectes en tot o en part a conveni col·lectiu. En cap cas aquestes adaptacions no po-
den implicar un increment de les retribucions amb relació a la dita situació. Les normes estatu-
tàries de creació o regulació dels ens i entitats del sector públic s’han d’adaptar a aquestes
prescripcions en el mateix termini.

…………………………………..

Vint-i-vuitena. Compensació  dels  serveis  del  Sistema sanitari  integral  d’utilització
pública

El Govern, amb l’objectiu de millorar la sostenibilitat del sistema públic de salut, ha
de  vetllar  perquè  els  centres  del  Sistema  sanitari  integral  d’utilització  pública
(Siscat)  prenguin  les  mesures  oportunes  per  tal  que  la  facturació  dels  serveis
prestats a càrrec de tercers obligats a pagar-los permeti la correcta compensació
d’aquests  serveis,  i  augmentar  així  els  recursos  econòmics  del  sistema  sanitari
públic.

....................................

Disposicions transitòries 

....................

Quarta. Règim transitori en matèria de salut

1. Posada en funcionament del consorci Hospital Clínic de Barcelona

1.1. La transformació de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona en Hospital Clínic
de  Barcelona, que  estableix  la  disposició  addicional  quarta,  ha  de  tenir  lloc  un  cop  es
publiquin els estatuts del nou consorci, moment en què s’han de produir, automàticament, les
subrogacions a què fa referència la dita disposició addicional. Mentre no tingui lloc aquesta
circumstància, l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona manté el seu règim jurídic actual.

1.2. La constitució del consorci Hospital Clínic de Barcelona s’ha de dur a terme en el termini
de sis mesos comptadors des de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

2. Període transitori per a obtenir la certificació d’avaluació positiva de les funcions de cap de
servei i de cap de secció de l’Institut Català de la Salut

Les persones que tinguin assignades funcions de cap de servei i de cap de secció que no hagin



estat subjectes a avaluació durant els darrers quatre anys disposen d’un termini de dos anys
des de l’entrada en vigor d’aquesta llei per a obtenir el certificat d’avaluació positiva a què fa
referència l’article 162.

 

Cinquena. Règim transitori de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials

1. Fins que no s’aprovi la relació de llocs de treball adaptada a l’estructura orgànica que es
determini, i s’efectuïn les corresponents adaptacions pressupostàries, la direcció, els òrgans i
els llocs de treball de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) han de continuar
subsistint  i  han  d’ésser  retribuïts  amb  càrrec  als  mateixos  crèdits  pressupostaris  a  què
s’imposaven i restar adscrits al departament competent en matèria de serveis socials.

2. Els béns integrants del patrimoni de l’entitat gestora de la Seguretat Social que se suprimeix
s’incorporen al patrimoni de la Generalitat i s’adscriuen al departament competent en matèria
de serveis socials. El departament competent en matèria de serveis socials se subroga en tots
els drets i obligacions dels béns de titularitat de la Tresoreria General de la Seguretat Social
l’ús i la gestió dels quals hagin estat atribuïts a l’ICASS.

3. Dotacions pressupostàries i de tresoreria

L’actual  secció  pressupostària  5000  s’ha  de  mantenir  fins  que  fineixi  aquest  exercici
pressupostari, sens perjudici de l’adscripció dels seus crèdits i ingressos als òrgans competents
del departament competent en matèria de serveis socials.

Els  ingressos  en  concepte  de  prestació  de  serveis  d’assistència  social  resten  afectats  al
finançament d’aquests serveis.

Es manté la Tresoreria de l’ICASS fins que es liquidi,  amb relació als pagaments dels dits
crèdits i amb els ingressos corresponents a la dita secció.

...................

Disposició derogatòria 

– La Llei 12/1983, del 14 de juliol, d’administració institucional de la sanitat i de l’assistència i 
els serveis socials de Catalunya.

– La Llei 11/2010, del 19 de maig, de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball, llevat de 
l’article 16, apartats 1 a 5, les disposicions addicionals segona i tercera i les disposicions 
transitòries primera i tercera. Totes les referències que la normativa fa a l’Agència Catalana 
d’Inspecció de Treball s’ha d’entendre que es fan al departament competent en matèria 
d’inspecció de treball. 


