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Tltol do la dlepoalcló: Projecte d6 dôcret sobrê la contractacló i prestació dels serveis
sanitaris amb cànec d6l Servei Català de la Salut.

Organ promotor: Direcqó del Servei Catatå de la Salut.

I. ANTECEDENTS

Aquost informe s'em€t d'acord amb el que disposa l'artlcle 65 de la Ll€i 26i2010, del 3
d'ago6t, d€ règim jurídic i de procedimenl de les adminislracions públiquos de
Calalunya, en relâció amb els al¡cles 4.1.a) de la Llei 711996, dø 5 de juliol,
d'organ¡tzâció dels serveis jurfdics de I'Admini6tració do la Generalitat de Cateluny€, ¡

19.1.a) d6l Oêcro|5712002, do 19 d€ febrer, que n'âprova el seu Reglamenl, ¡ amb ol
conl¡ngut que recull lAcord de GovErn de 19 de maig de 2009, p€l qual s'aproven los
d¡rectrius sobre el cont¡ngut de l'êxpodlent I êl proc€diment d'elabotaoió de
disposicions de caràcter general.

II. FONA¡I/IENTS JURÍOICS

Primer, Documentació oue acomoanva l'€xpedi€nt.

La Direcció del Servei Català de la Salut lrsmet â lâ Secretar¡a Gsneral del
Departam€nt de Salul el Projecte de decret p€l guål es regula la contractiaoió i la
preslació dels s€rvêis sanitaris a càn6c d€l Servel Català de la Salut (en endavânt, €f
Prdecte de d€crêt). Aquest toxl consta, segons s'acredita pel certifioat emès p€l
sêcr€târi del Consell de Direcció del Servei Catralå de la Salut, qu6 ha estat sotmès a
aprovació d'aqussl òrg€n d¡r€ctiu En dala 16 da desembre de 2013, d'acord amb
I'articlê 14.'l m) dô la Ll€¡ 15/I990, do I de jullol, dbrdenac¡ó sân¡tària da Calalunya.

L'expedient tramès amb el Projecle disposa de la documentació prevlsta a la Llo¡
28t2A1O, del 3 d'agost, de règim jurfdic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i s'âcompânyâ d'unâ mômðr¡a g€n6ral (art. 64.2) i d'una
mêmÒria d'âvâluacló d6 I'impacto d6 lôs m€sur6s proposad8s (art. 64.3), amb els
oplgrafs i el contingut estrabl€rts pols articles esmenlats.

Constâ a l'€xpedlent, a la m€mÒr¡a g6neral, la relac¡ó de les entitats a les quals o'ha
d'atorgar êl tråmlt d'audièncla, p€r sêr ontitâts particulârmoñt röpregentatlvês dêls
interessos afectâts.

Ouânt al tåmit d'¡nformâc¡ó pública, la memòria l'€stima inn€cessari en cnnsiderar que
no afecta interessos generals. No obstant, aquegta Assesgorlâ Jurldlca considera,
d'acord amb la doctrína de la Comissió Jurfd¡ca Assêssorå sobr€ 6ls tråm¡ts dê
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partlcipació cìulâdâna en el procés normatiu, que el hàm¡t d'informació ptlbllca s'ha d€
r€spectår també en la lramitacló d'aquðst Projecte do docret ãtès I'objoctê regulat I
I'articl6 1, que inclou una regulació, tot i que no ss pot qualificar d'innovadora. de la
cart€ra de s€rve¡s san¡taris amb cåroc d6l Sorv€¡ Català d€ la Salut amb la qual es fan
efectíves fos prostacions sanitår¡es per al conjunt do la ciutadania.

S'aporta, també, l'informe 112o14, da 2V dø leb¡ar, emès ôn rôlació âmb 6l Proj€ctê de
decret (versió ¡n¡cìal aprovâda psl Consell de Dlrecció del Sarvei Câtålå do la Salul)
pel Ple da la Junta Consultiva ds Contraclacló Administrativa de la Generalitel de
Catralunya.

L'informe d'aquest òrgan consult¡u es circumscriu, d'acord amb les competències que li

són pròpies, a I'anàlisi dels articles ide les d¡spos¡cions del Projecte de doct€t rêlat¡v€s
âl proc€dim€nt i als sistemes de contractació de les entitats proveTdores do serveis
sanltads a travós dê l€s quals €s fan €f€c.tiv€s l€6 prêståc¡ons incloses en l€ cârt€ra de
s€rv€is amb càrrec d€l Sorv€l Catalå de la Salul, I els relatius a l€ contrapresìació
econðmica dels servoig san¡tãris objecte d'Encårocs de g6stló, per d€tÊrminar-no la
seva adequació a la normativa en malèriã de contraotació priblica i, espec¡âlmênl, a lå
continguda en el Rsial d€crêt l€g¡slatiu 312011, de 14 de novembre, pel qual s'sprova
ol Toxt rofós de la Lloi d€ contract€s del sector públic (TRLCSP), tot concloent qu€,
tant el tftol 2, el contingut del qual coincideix parcialment amb el del Decret 06/2010,
de 25 de maig, que regula I'establiment dels convenis i contraot€s de gestió de 6€Ívels
assistenoíals en l'àmbit del Servei Català de la Selut ja Informat per la Junta
Consultival, com êl títol 4, en el qual es preveuên les modaliüâts de contraprestaciô
econòmica i les particularitats de dot€rminâc¡ó, €n func¡ó dels paràmetres
conesponents i, en el seu cas, dels pr€us unitarie fixats, de la contrapreslació
corresponent a les distintes lfnies assistencial$ -a oxcepc¡ð d6l s¡ôt€ma de pagament
d€ I'atgnciô a la salut m€ntal, que no es regula en el Projecte de decreþ, s'estimen
conformes a les previsions de la normativa dã contraclació Þrlbl¡ca. tl,n¡cement formula
quatr€ consideracions formals: unã s I'annex de deflnlclons previst a lhrl¡clö 3 I lr6s al
tftol 2 (articles 9, 14 i 17) ¡ una consldoracló de fons a l'article 16, totos olles
considerades iateses en I'articulat gue ara s'informa.

Seoon. Comoetència do la Generalllat sobre la matària ihabililació del Govern.

LEshtut d'autonom¡a dê Catalunya (EAC), en el seu artlcl€ '162.1, estableix que
corr€spon a la Gêneralital en måtêria de sanilat i salut priblica la competència
exclusiva sobro l'organlt¿ació, el funcìonam€nt int€rn, l'avalusció, la inspecció i el
cont¡ol de centr€s, serveis i ostablimenìs sanilarls ¡ a I'art¡cle 162.3.4) atr¡bueix a la
G€nerâl¡tat lê compotència compartida en l'ordenacló, la planif¡catió, la determinació,
la regulac¡ó I I'exocució dê l6s pr€staclons I ð16 sêrve¡s 6anitaris, soc¡osanítrris I dg
salut mentãl de caràcter públic en tots els nivelfs i per a tots els c¡utadans. També cal
empamr el Projec'te de dêcret en la competència de la General¡tat en matèria de
contractes en els termes previstos en I'article f59.3 dð I'Estatut d'autonomia de
Catalunya.

I ldfortne 4/2008, de 17 d'octubre, sobre el ProJecte de d€cret pel q!âl es r€gula l'estãbllment de
conven¡s i contråctes de gest¡ó de setveis asslstenclals en l'àmblt d€l Seruel Cetalà de la sâlut,
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Pel que fa a l'hab¡lltaciô del Govom, aqu€sta es troba inclosa amb caràcter genoral a
I'artlclo 68.1 de l'Ëstâlutd'autonomia de Calãlunya la l'article 39.1 de la Lle¡ 13/2008'
de 5 de novðmbr€. de la Pr63idència de la Genelalilat I dêl Govsm, í amb caràcter
especfflc a la dlsposició addic¡onal onzena ia la disposició final tercerå' ambdues de la
Lle¡ d'ordenac¡ó sanitària de Catalunyê.

La disposició onzena de la Llei 15/1990, de I deiullol, establo¡x qu€ el Govêrn ha do
regular, mitjançant un d6crot, €ls rêqu¡8its, I'abast, el procediment i êls slstomes de
s€lêcció p€r a I'establiment dels contractes ds gest¡ó de serveis sânitâriô í

sociosanitarìs, prenent com a marc de referèncfâ la leglslacló sobre contrsct6s ds lgs
administracions públiques, i teninl on compte les provls¡ons dêl Pla de salut de
Catâlunyå lles normes especffiques dbrdenació de serveis.

Aquesta disposició, com sstabll la Comissió Jurfdioa Assessora en el dictamen 286/10,
emès en retació âmb €l Projec'to do decÞl pol qual 6s regula el sístema de pagament
dels convonis i contractês de gestió de serveis aesistenclals en l'âmbit del Servei
Catalâ d6 la Salut (aprovat com a Docret '17012010, de 16 de novembre, de regulació
dêl slstoma de pagament dels convenis lcontrac'tes de gestló de serveis assistencials
en l'àmbit del Servei Català de la Salut), inclou la regulacló del sist€ma do pagâmêrìt
de l'activitaì contractadâ (la 'contraprestació econðmica" ên temeÊ del prssenf
PrÕiec1€).

Lâ disposicló l¡nal l€rcêra de la Llei d'ordenacló san¡tàriâ d€ Catalunyâ sutoriÞa €l
Govem de la Generaliüat perquè dicti les normes de caråcter general i reglamentårios
necessàries per desenvolupar i aplìcar åqu€sta Ll€1.

Tercer. Adeouació de la orooosta al marc nomatiu vigent.

Ël marc normatiu en què s'insereix aquest projoct€ de decret està configurat
fonam€nlalm€nt, psr la normatlva a la quâl €s fâ rof€rèncla tot sogulti

La Lleí 1411986, de 25 d'abr¡|, general de sanitat, que establelx el marc general amb
caràcler dô bas6s d€ la sånitat de tot€s lês accÌons qu6 pêrm€tin f€r 6fêc.tiu el drel a la
protacció de la salut i preveu que el slslema sanitarl ha d'sstar orlentat a la promocló
de la salut ia la prevenció de lå mâlaltla.

Aquêsta Llei va preveure dues formes de gestió ¡ndir€c,tå dê s€rv€¡s sanitaris (concerls
san¡taris ¡ convenis slngulârs). En l'article g0 €s rsgula €l concerl com a instrumont per
a la col.laboració, gu€ ss pres€nta com a subsídiåria, de fe6 entitats sanitàrios privades
amb el sistema sanitari públic, pêr completar puntualmenl o conjunlural la seva oferta
assist€ncial. Ën els articles 66, 67, 93 i 94 {ug no tgnen el caråcter de baôôs dê la
sanltât I són d'apl¡câció supletòria en defecte do normativa autonòmica- es regulen els
convenls slngulars do vinculació d'hospitals de tltularltat privada a la xarxa hospitålària
públca com å instrum€nt ds col.laborac¡ó privada complamentària. Els convênis
slngulars suposen la pl€na integracló d'un centro hospitålari en la xarxâ pública, que
queda sotmès a un règim de subjecció ¡dðñtic al dels c€ntr6s públics pel que fs a
crit€ris d'åccés ¡ ds tracto, graluì'lat dels serveis I pr€stacions, homologació de r€quisits
tècnics í organitzalius (acrêd¡tació) ¡ controls sanltaris, adm¡n¡strâl¡us i econðmics,
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mantên¡nt la titularitat privada del mâle¡x i la nalurålêsa i la dependència de les
rêlacions dð lreball del seu personal.

La Llei 15/1990, de I de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, en el capítol 4
regula la Xanra hospitalåria d'utlliÞac¡ó prlblica (XHUP). La regulació continguda en els
articles 43 a 47 es ref€reix a la I'atenció hospitalårla aguda I en I'artlcle 48 es pr€v€u
qu€ ês pugui cr€âr una xarxa d'hospltals p€r a crònics smb subj€crló â les pr€vlglons
contingud6Ê ên 6l matsix capítol.

L'article 43.1 d6 la mateixa Llei, als ofectes d'assolir una ôptima ordenaciô hospitalària
quð permet¡ l'homogeneització adequada de les prestaclons i la utlliÞació corech dels
rêcursos. pol que fa a aquest n¡vell d'åssistènc¡å, prêvêu que s'¡nclouÞn €n la XHUP,
com a in6trument adreçat a la prestacié d'asslstðncla de l'asslstència sanltåria pública
per a aquells pacients que r€quergixen âtencló hospitâlåriâ âguda, âquells côntr,es
hospitalaris no lntegrats en el Servei Catalå de la Salut que satisfan regularment
necessitats d€l s¡sl€ma sanítari públic de Caìâlurryâ mitjançant ols conven¡s portinents,
En aquost sêntit, la Llei incorporà, per a la prestació delg o€rvels hospitalaris per
compte d€l CatSalut, 6l model dê vinculació defÌnit abans de l'aprovació de la Llei
general de sanitat, mitjançant êl Docret 20211985, de 15 de juliol, da øeacíó de la
Xarxa hospitalàrla d'utilització prSblica, i que cont¡nua vigent com a d¡spos¡ció
r€glamontåfiâ que fixa els requisits, i €l procsdimont pêr a la Inclusió i per a l'exclusió
de la xarxa, en absència de desplegament de I'art¡cle ¿14.1 de la LOSC.

La Llêi d'ordenació sanitària, com el leglslador estatal, admet, doncs, la possibilitat de
convenis dê vlnculació amb csntr€s âli€ns al Catsatut per a la prestiac¡ó de serveis
d'atencìó trospitalària. No requereh la Llêi catalana, com sf es prav€u en l'article 66 de
la Ll€l gêneral de sanitat, I'establiment d'un "protocol dåfinit' m¡qançant el qual es
vincula I'hosp¡tâl al S¡stoma Nacional dE Salut. D'acord amb el model catalå, la
vinculació mitjãngant el denominat "protocol deflnlt" s'ha d'enlendre substituiöa per la
¡nt€grac¡ó ên lâ XHUP, d'acord amb el Docret 202/1985, de 15 d€ juliol, esmentat.

Amb la promulgació ds la Lle¡ dê 13/'1995, de 18 de malg, d€ contEctes dê les
administracions públiques, quedà clar, dE forma lndubitada, que els concerts regulats a
la Llei general ds san¡tåt s'¡ncloi€n en la modalitat då oontrac{os de gêstló do servois
públlcs gue s'establei¡ren amb les porsonos flsiques o juridiques que vén€n
desenvolupant una actlvltât o presûanl uns seryeig anàlegs als propis dêl servei prlblic,
article 156 c) dþquella Lle¡, subject€s a concunència compstltlva i als altres
requerim€nts êstablerts a la Ll€í.

Aquest plantojament va ser conllrmât per les modilicaclons legals op€radgs en matåria
d€ contractació ådmlnistrâtlva pol Decret leglslatlu 212000, dø 16 de juny, pEl gual
s'aprovà el ïelit rsfós de la Llði de contractes de l6s administraclons públlquôô, ¡ la Llêi
3012007, de 30 d'octubre, de contrâctos d€l sector públic, i aotualment 6s troba recollil
en I'art¡cle 277 c) de,l R€ial deorst l€glslatiu 312011, da 14 de novembre, pel qual
s'aprova al Text refós de la Llei de contråctês dol sector públic.

La eubjocció general dels serveis ds salut a la laglslació sobre contractacló
admlnislrativa permgt incloure en la gestió indirecta dels serveiE sånitaris prjbl¡ca, a
més del concerls, lss altres modelitats dsl conlracts do gestió de servais prlblics.
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El reconoixem€nl d€ l'ús dels conv€n¡3 singulars amb €ntitats privades ha estat
pr€s€nt en tota la normativa dictrada pel Govem d€ la Gene¡alltat en mâtèria de
contractació d€ sorvols sanilaris, sense que la Comiss¡ó Jurfdlca Assessora hagi
plantâjat objeccions de fons â âquêsta rêgulació. En el dic{amen l0il10 sobro ãl
Pro,lecte de decret pel qual es regula l'gstabliment dels convsnis i conlraotos de g€stió
de s€rvêls assislencials en l'àmbil del Servei Catalå de la Salut (aproval com a Dêcrêt
6612010, de 25 de maig), lå Comissió Jurldica Assosêora establf (...) 'Ðel que s'ha
exposaf €s daduelx que øl Projacte ha optat per Ia fórmula dels convenß de
co|laboacló d'una banda ¡, d'altrâ, pels concerls que s'idantiftquon sofa ,,expressió
"contact€s adm¡nislrat¡us", ia que no cal obildü que e! ænceft éq segons /'artrcla 253
de I'LCSP, Ia modalital do aontractactó de geslió de serueis pÍrbilcs amb una þersana
natural o jurldica gue realitza øestacians anàloguês a les que constitueixen e! sarvei
púbfiô de què es trdctl; crltari que ja havla esfaf €staà/€rf per I'xlicle 181 det
Reglament generat de la Uei de contracles (Reial decret fi9M2001, de 12 d'odubre)
sårsa gu€ hí hagués cap contradicc¡ó amb las r/evlslons del TRLCAq, ja quê en
I'afticle 154,1 preveiâ que la rcgulació dals contractss de prastació dø sørvei! es remet
a Ia rcgulac¡6 per /es dþosbions aspeciarg d€l rqspec/¿iu servei. !, d,acord amb a¡xò,
també cal tenb present faft¡cle 7.2 dø la LOSC, que prcveu "l'establíñent d'acord,
conven¡s, conceñs o fórmules de geslió integrada o compart¡da amb entltets púbtlquês
o privades', que no deixen de ser sistemes tndhectes de prestaciô dal sarvei.'

Ouant a la regulació de la cartera de serveis a cånec del Servei Catalå de la Salul, la
normativa marc apl¡cabl€ ås concr€la en la Llei .1612009, de 28 de maig, dê cohosló I
qualitat del Sistema Naclonal ds Salut.

Quart. Cont¡nout del Proi6cl€ i ãdeouac¡ó a l€s directrlus de tècnica normat¡va.

El Projêcte de decret ¡nt€gra en una ún¡ca dispos¡ció la ragulació sobre la contractació
da sorveis sanitaris i el règ¡m dê contraprætació econòmica quê s6,n d6r¡va,
aotualment obiocte d€ rêgulacìó en dues normes: el Decrot 66/2010, ds 25 do malg,
pêl qual es r€gul€ l'establiment dels convenis i contracteô de gestió de servels
assistencials €n l'àmbit d€l Servei Catålà de la Salut, ¡st D€crot 1iOt2O1O, de 16 dê
novembre, de regulació d€l slstêma d€ pagam€nt dols convon¡s i conlract€s de gestió
de serveis assist€ncials en l'àmbit dgl Servei Catalå de la Salut. El primer serå oblecte
de derogacló total, i €l ôegon de derogac¡ó parcial, tota vegada que en ol pr{ecie no
es regula el sistema d€ pagam€nt de I'activltat contractada per a I'atenció de la salut
mental i os manté la vigència dels artict€6 3 i S del D€crot 1ZOi2OlO, da 16 de
novembre, on tot allò refersnt a la regulació del sistEma de pâgament de l'asslstència
psiqu¡åtricâ i ên salut mgnùå1.

Aquosta regulació es complêmenla amb dos artides (4 ì S) dedicåts a la cartera de
servels amb cårr€c dsl Servei Català de la Salut.

S'ha d'indicar que, psl gue fa á la contractac¡ó, fes prev¡síons del projecte són
substånc¡alm€nt les matgix€s que actualment recull êl Decr€t 66/2010, da 25 de maig,
validades per lâ Junta consultlva de contractació quant â la seva conformital amb els
princip¡8 comunit¡aris sobre contractac¡ó adm¡n¡straüva i amb la nofmet¡vâ dâ
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contractes del s€ctor públ¡c (ll¡ur€ concunènc¡â, igualtal dg traote, no discriminació i

transparènc¡a).

L€s nov6tats principals corresponen â la r6gulac¡ó que ês fa dêl sistema de pågâment.
A aquest efecte, s'ha fet una regulació molt més detallada que la inclosa en el Decret
17012010. de 16 de nüvsmbre, esmentat.

Cal t6nír prêsênl que, en el sêu inlorme 112014, la Junts Consultiva de Contractació
Adm¡nistrativa fa unâ consideraciô general respecle al règim ds oontrapr€stac¡ó
econòmica dels serveis sanitâr¡s objecto d'encårocs ds gest¡ó, re¡t€rant que es
consid€ra conforme amb la nomativa sobre contrâctâció prlblica l'establimcnt normatiu
d'un sistema comú i estable de lês contrapröstacions econòmiques derivades dels
encårracs de g€stló d6 serve¡s dËls serveis sanltadg inclosos en la cârtora de serveis a
cànec del Servei Catalå de la Salut, i especificament valora l€ regulació continguda on
€l tltol 4 confome a les provis¡ons sob¡e al pr€u d6ls contractes del seotor públic de la
normativa de contractació"

Els princ¡pals canvis del sistema de pagament, tâl com lndicå la memòria general que
integra l'expedient, estan orientats a garantir I'equitat en la distribució dels recursos
d'acord amb les n€cêssitats de la població €n les togions i €ls s€ctors sanitãris,
incentivar una millor accessibilitat i êficiència clfnlca, I fomontar l'orientâció dels serv€is
als resultåts cllnlcs i d6 salut. De conformitat amb alxÖ. com a pas prev¡ a la regulació
dol sistema de pagarfient, es regula l'assignació tenitorial de rEcursos.

Com a novetat important s'estable¡xen dugs modalltats altematives de sistemes de
pagamen[ la contrapr€stacló m¡tjançãnt lfni€s a8slstencials i la contraprestaoió en
base poblacional.

En el cas del model de contrapr€stac¡ó miljançant lfnies assístencials, les principals
novetats se centren en el pagament d€ I'activltât d'hospitalìtzació d'aguts. Aixf, es
diforencia €ntre el sislema de pagamont d'aclivitat gen6rât I d'act¡vitat d'alta
complêx¡tat. Dins del primer, s'ha configurat també una nova êstratif¡cació dels
hospitals.

Una novetat important, tambó, és el cânvi de sistema d€ pagament de les consultes
oxt6m6s, que pâssa a efectuar-se m¡tjançant un pr€ssupost assignat.

El Projecte de decret consta de cinc tftols: el prlmer qu€ conté 6ls câpftols dedicak a
I'objectg, les finalitats i lee definicions i a la cartêra de serveis a cår€c del Servei
Català de la Salut; al segon relat¡u al procediment i els sistemes d€ contractació dâ les
€nt¡tâts proveidor€s d€ sêry6is sanilarls a través d6 leg quâls e6 fan efeotivos les
pr€ståcions inc¡osês en la cart€ra de serveis a cànoc del Servei Català do la Salut; el
tercer sobr€ I'assignació tenitorial en base poblac¡onal; el quart que r6gulâ la
contraprêstâc¡ó econòm¡ca dels serveis objectê d'6ncàrrecs de gestiô iel clnquè titulat
"Avaluació". A més, el t€xt que ara s'informa conlé cinc dlsposicions addiclonals .dües
disposicions addic¡onais originàries s'han reformulat com ã f¡nåls, atès qus contenen
manâments d'ãctívltaþ, tres disposicions transitôries, una disposícló d€rogâtòria, c¡nc
d¡spos¡cions tinals ¡ un annex amb definicions a ofectes del Decret.
Les disposicions addicionals regulan:
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m Gsneral¡tal de calalunya
Departament de Salul
Secrelarla General
Asosgorlå Jurfdlca

ffi Gen€ral¡tat de Catalunya
Departament de Salut
Secretarla Ganeral

r Els pactes entre €nt¡tals provoïdores a I'efecte de compartir resultats d'eficiàncla
com å millora d€ la g€stió.

. La rogulació €specff¡ca de la contråprestació de la funció docent.

¡ El règim esp6clal d'acrêditació d€ nous hosp¡tals i d6 cêntraÊ d,alenó¡ô primårla.

S'ha incorporal a instànc¡es de I'Assessoria Jurfdioa una prev¡sió coherent amb la
disposició segona del projecte de decret psl qual s,estableix el s¡stemå
d'ecr6ditació d'oquips d'atenció prlmåria, €n tråmit (actualment p€ndent d€ sor
tramès a la Comissió Jurldica Assessora, per a dictamen), qus proveu que
I'acreditació dels equips d'atenció pr¡mär¡a no serå requislt nec€ssari pär a h seva
integrac¡ó en la xanra da conlres ¡ serveis sanilaris d'àmblt comunìlarl, d,acord
amb el que disposen els articles 3.3 i 4.e) del Decrel 196/2010, da 14 de
desêmbre, d€l s¡stema sanitart lntsgrâl d'utiliÞâcló prlblica de Catalunya
(SlsCAÐ, fins a transconeguls tres anys do l'€nhada en v¡gor del preeent Decrei.

r El règim especffic de pagament als hosp¡tals transfronlerers.

o El règlm espêclfic de pagament de rHosp¡tsl lnstitut Guttman justificat en el seu
caràcter monogråfic ien I'especial t¡pologiâ de pacìants que atáir.

¡ Êl manâment d'establir ðn el tormini sis m€sos un règim €sp€cÍfic de pagam€nt
dels serveis de salut mental.

r El manament dê pres€ntar en er temini de tr€s anys I'evaluació del slstema i la
progressiva adapteció del pagam€nt de I'atenció hosprtarària ar parèm€tre dêr
procés clfnic.

Les d¡sposiclons lransltôries regulen:

r El règim transìtori aplrcable â la contraprestacló de lee urgèncros hospitaràries.

e El règim transilori aplicâble a les consuftes d'atenció especialitzada embulatðria
vinculada a l'atencìó primàr¡a.

o El rðgim transitori apllcabto a I'hospltãfirzac¡ó de mitja estada atsnció al post€gut.

La disposicló derogatòria ìnclou la derogacló total del D,ecret 66l2oio, d€ 25 de maig, i
parcial del Decret 170/2010, de 16 de nóvembre, en ers temês abans exposats.

Les dispos¡cions finals regulen:

r El ¡ègim d'apricâcÍó ars convenls i ars contractes vrgents a I'ontrada en vigor del
Decret

Les facultats ahibuìdes al director o directorå del Servei Catâlà de la Salut per
d¡ctar les instruccions qu€ calguln per aprovar un manual de facturació.

El mandal que el règim especlfic d€ pagamenl defs sôrveìs de salut mental s¡gui
aprovat ên un perfode no superior a g mesog des de I'entrada €n v¡gor d'aquest
Dêcrêt.
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Com slgui que I'aprovacÌó d'aquest slstemE hE de sêr object€ d'una norma
reglamentåria âmb rang de docrot i no s'ha de dur a t€rme mitjançånt un ac{€
âdministratiu del Servei Catslà de la Salut, i qus êl term¡nl ¡ntc¡alment previst de
sis mesos és un termini màxim {ua no s'ha d'esgotar necessådamánt- I que
raons tòcniquos, s'enlén que de complexitat associados a I'especificitat de la llnla
assistencial a què fa r€ferånciâ, no hân permès definir €ls pâràmstrBs per
d€leminar la conlrãpreslacló ôconômica conospon6nt 6n aquesl projecte, iha
considsral convenient ampliar el perlode per executar el mandat a nou mesos.

¡ El mandal de presentar €n el tormini de tres anys I'avaluació del slstoma i la
progresslva adaptació dol pagamênt de I'atencló hospitalår¡a âl påràm€h€ del
procés cllnlc.

r La dala d'enhadã en vlgor del projêct. I'end€mà de la seva pubticació. L'excepciô
a la vacaîîo /ogls örd¡nårfa que inclou el lext que s.informa, qu6 modificå ol texl
oríginari quo prevsia l'entrada en vlgor de la norma l'1 de l¡ener d€ 2015, es
just¡fica on lå voruntat de la persona titular del Deparlamont de salut d'spllcâr el
més aviat possible el nou sistema de pagament, åtesoô les finalitats perseguides,
abans_exposades, I que aquÊsta aplioació no implica noves obligacions deior pei
al col'loctìu d'entitats prov€idor€s de sorvêls sanitaris desünatãries de la noàa
sinó per a l'administråcló sanitàriâ.

El text, d6s dð la versió ¡nicial sotmesa a l'aprovació del coneell de oirêcc¡ó dêl s6rv6i
catalâ de la salut, ha experlmentat canvls fomale un cop valorades les obs€n¡acions
formulados per I'oficina dsl Govern, introduits els requeriments de la Junta consultiva
d€ contractació..de catarunya i a rnstàncies de la rbvisió duta a t€m€ per 

"qu"itàAssessoria Jurfdica.

Cinouè. Tramltació de la iniclativa.

El proced¡m€nt de tråmitâció de la iniciativa lagislativa ós el regulat al capltol 2 dêl tftol
4 de la ds la Llei 261201o, del 3 d'agost, uã ogtm jurldic r-de proceäiment a" r"s
ädmin¡stracions públíques de Catalunyá.

L'articl€ 65 disposa que la proposta s'ha d6 sotm€lr€ a informe Juríd¡c de la unitat
dêpjrrt€m€ntal coresponðnt, en el present cas, l'Asssssoria Jurfd¡cã del oepartameni
de Salut.

D'acord amb l'art¡clê 67, elr projectes de dísposlc¡ó regtam€ntårla que afeci€n els dreho els lntêressos lêgftims dels ô¡utadans se sotmeËn al tråmlt d,audièno¡a'åi tes
persones lnt€rossadss, I es posa a disposicló d'aquestes la documentlâció pr6c6ptiva
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A[t Generalitat de Catalunya
tllll o"p"tt"rent de Satut

Soc¡etarla General

^sreErodaJurfd¡cå

En la memòriå general s'han indlcat les êntlhtc a les quals s'hã d'abryar d Gmil
d'audlència, por sêr €ntitats parlicularm€nt rspre8ênlathros dðls lntetpseoó sfocÉâtê.

D'âcord emb I'ert¡clg 68, €ls projcclcs de disposicló reglarnentàrla es podên sotm€tno a
infomació priblica per un termlnl no lnhrior a quinzr d¡€â hàblls,:qus e9 pot fdulr llng
a un mfn¡m de sat dles håbils sl ¡aons deguCsm€rtt m,o$vadee aixf ho justiflquen. El
fàmlt d'lnfofmació prlbflca pot colncidir t€mporalm€nt Ernb cl dbudlùnc¡a i ¡'ha de
posar å d¡sposldó d6 lee pêrsonâs que ho eolrllclün lâdooumontadó pt€copilvâ. El
túmit d'informacló pribllca es pot lnstrumênùãr per m¡liåns êlêatrônlcs,6mb ¡ndioació
del'tsrmlni, mitjançant publlcadó dcl te¡d d¡l pr.ojecle do- di6poelcló reglamenlårla,a la
rseu electrôn¡ca i preeentaclé de lð6 äl;lsgaclons en al reglsire elecffônló coreeponent.

El pro¡6cb ha estat aprovåt p€l Con¡ell de Direccló del Serwl Cstalå de b Salut i ta
Junta Gonsultiya ds Contfactacló Administrath/å, st &b 27 de fcbrcr do 2014, ha
omès el conesponerf dictåmen,

Ës comidera quê, dbcord amb alg arttcle¡ 62 I 66 de lâ Lld 26/2010, el projecle de
dêcrÊts'ha de sofnelrê a consulta dels òrgâne 6xt6ms al Oepartarnent irgúerrb:

- Audlència a bts olr drparlåm€nts de la Gen€râÍtat, mitiançãnt ¡,ap[oaüu SIG.OV.

- lnfome de I'ln8tluf Catalå de les Dones sobr€ I'lmpactê dcl gànera, d'åcofd amb
lbpfgraf d) de farticle e¿.3 de lE Uci 26i/-2010, I fA¿grd:do Gõqenr de 15 de maig
da 2001,

- lnforme del Departament d'Economia I Concixemer¡t (Dlpcció General de
Pressupostos), en re.laCió emb l'ímpacte pressupoêlarl ;del projecle.

- D¡ctamên dsl Consell dð Treball, Econòm¡c i Soclal de Catâ.lunyå, d,acord amb
l'arl¡cle 2,a) segon de la Lteí 712005, do I deJuny.

- Dlclåmên de la Comisslô Jurldlca Asseseorå, â l,€mpara del que establok I arücle
I de la Ltef 12005, de 2 de meþ, de la Comlesló Juridlca Aseeeeora.

il. coNcLUSó

AnaliÞat el ProJectê de deor€t sobre la contractsció I prectació dels.gsrwle ganltarls
åmb càneo del Servel Catalå de la Salut, Equ3sta Assêssorh Juldlca emet el
conðsponent lnfoma favorablo. per hl que es corillnuÌ ta ser¿a t¡amltâdó.

f/z
M. Josep Borrås i Paso¡al
Aóocada en cap
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