
Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Secretaria General

Valoració de les al.legacions proposades al Projecte de decret pel qual es crea el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya

S'accepta la proposta. Tanmateix, i a banda que la relació suggerida és

merament enunc¡at¡va, alguns dels aspectes proposats ja es troben inclosos en

d'altres esmentats per la norma. Per tant, s'amplia la informació als àmbits
proposats que no es contenen en d'altres ja esmentats.

La funció d'informació es considera insuficient i hauria d'abastar
altres àmbits que permeten a tota persona formar-se una opinió
fundada conforme a la qual prendre decisions responsables com pot
ser: drets ideures dels pacients; riscos pera la salut; nivell de
qualitat dels centres assistencials; llistes d'espera; mecanismes de
participació i reclamació, entre d'altres.

Oficina antifrau de

Catalunya
a)Article 3

L'article 3.e) del Projecte de decret determina com una de les funcions del

Consell atendre les peticions d'assessorament que li puguin ser adreçades, sense

distingir o excloure la possibilitat que siguin fornulades pels òrgans del

Departament de Salut. Per tant, l'àmbit funcional que el Projecte de decret

atorga al Consell no impedeix aquest tipus de consulta. En qualsevol cas, les

sol.licituds s'hauran de canalitzar a través de la Secretaria General, tal com

dispsa l'article 3.e) del Projecte de decret.

Proposa valorar si també pot ser consultat pels òrgans que depenen

del Departament de Salut.

Servei Català de la

Salut
Article 2

Servei Català de la

Salut

Planteja si seria necessari incorporar una definició de "sistema català

de salut de responsabilitat públ¡ca" o si resta clar a què es vol fer

referència.

Article 1

L'expressió del Projecte de decret és clara i no s'ha de modificar. lntegra tots els

centres i serveis sanitaris que proveeixen les prestacions del Sistema Nacional de

Salut per compte del Servei Català de la Salut. Aquesta expressió és equivalent a

l'emprada pel Decret L96/2OIO, de 14 de desembre, del sistema san¡tar¡ ¡ntegral

d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), que enel articles 1 i 2 especifica els

centres, serveis iestabliments san¡taris que ¡ntegren iconfiguren el SISCAT.

Oficina Antifrau de

Catalunya
Exposició de motius

Suggereix el reforç de la fonamentació normativa del projecte en

l'Exposició de motius.
S'accepta el suggeriment i es modifica el text del projecte en aquest sent¡t.
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Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Secretaria General

Valoració de les al.legacions proposades al Projecte de decret pel qual es crea el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya

S'accepta la proposta i s'incorpora al text del projecte

Proposa que se substitueixi la referènc¡a "...tot incorporant la
protecció del principi d'igualtat de tracte de dones i homes" per
"...tot incorporant la protecció del principi d'igualtat de tracte". El

motiu és que així es deixa clar que no pot haver discriminació de cap

tipus, ni per sexe, n¡i entre tipus de malalts, ni per motius religiosos,

ni de raça, entre d'altres.

Associació Catalana

d'Atàxies

Hereditàries
c)

Servei Català de la

Salut

S'accepta la consideració que la redacció donada a l'article 3.b) pot induir a

pensar en una funció act¡va. Tanmateix, no s'accepta la consideració que la
redacció indueix a pensar que els pacients individualment es poden adreçar al

Consell, atès que aquesta redacció també s'utilitza en altres apartats sense que

s'hagi posat de manifest aquest aspecte, i els articles 1 i 2 del Projecte de decret

ia deixen clar que el Consell es concep com un òrgan de participació i consulta

dels pacients a través de les associacions de pac¡ents. D'acord amb l'exposat, es

modifica la redacció del precepte que passa a ser "Vetllar per l'atorgament als

pac¡ents del suport i assessorament necessar¡ sobre qüestions relacionades amb

la prestació pública de serveis de salut tot incorporant el principi d'igualtat de

tracte d'homes i dones".

Considera aquesta funció més pròpia d'un òrgan actiu responsable

de la prestació dels serveis de salut, concretament de la Gerència

d'Atenció Ciutadana, d'acord amb el previs en el Projecte de decret
d'estructura del Servei Català de la Salut. Així mateix, planteja que

aquesta funció indueix a pensar que els pacients individualment es

poden adreçar al Consell per demanar suport i assessorament, la

qual cosa exigiria regular aquest aspecte.

Es considera que milloraria el text si els adjectius emprats per

qualificar la informació es reformulessin com "informació fàcilment
accessible, comunicada oportu nament, comprensible i pertinent".

Oficina antifrau de

Cata lu nya

b)

Article 3

S'accepta parcialment la proposta ja que alguns dels termes suggerits ja estan

inclosos en el text o es desprenen del esmentats.
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Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Secretaria d'Estratègia i

Coordinació

Valoració de les al.legacions proposades al Projecte de decret pelquales crea el ConsellConsultiu de Pacients de Catalunya

d)

c)

Es considera que aquesta funció s'hauria de fer extensiva al control
de l'execució de les politiques sanitàries, així com a totes les fases

del procés legislatiu en matèria de salut ia l'avaluació de la qualitat

del sistema.

Oficina antifrau de

Catalunya
Article 3

No s'accepta la proposta. Amb caràcter general, la participació de les

associacions de pacients en els aspectes suggerits per l'Oficina Antifrau de

Catalunya podria articular-se a partir de la informació que els ha de serfacilitada

d'acord amb l'apartat a) de l'article 3 del Projecte i mitjançant el plantejament

de propostes que estableix l'apartat c) del mateix article. Així mateix, i de forma

específica cal posar de manifest que:

a) El control de I'execució de les polítiques sanitàries ha de ser assum¡t per

òrgans act¡us i no per l'administració consultiva.

b) La preceptivitat de la participació de les associacions de pac¡ents en totes les

fases del procès legislatiu no es pot estendre a tots els projectes normatius, sinó

només a aquells en els quals siguin considerats com a interessats i aquesta

participació ja s'ha previst en la Llei 26/2OtO, del 3 d'agost, per la qual cosa no

és necessari reiterar-la,

c) L'avaluació de la qualitat del sistema no correspon a un òrgan assessor. En

aquest sent¡t, el Departament de Salut s'ha dotat d'un organisme, l'Agència de

Qualitat iAvaluació Sanitàries de Catalunya que té atribuides funcions

d'avaluació de I'assistència sanitària assolida pels diferents agents integrants del

sistema de salut (articles 2 i 3 del Decret llei 4/2070, de 3 d'agost, de mesures de

racionalització isimplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat

de Catalunya).
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Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Secretaria d'Estratègia i

Coordinació

b)

a)

Apartat 1Article 4

0

Se suggereix que les funcions de consulta s'ampliïn a I'emissió

preceptiva d'informe en la fase d'elaboració normativa, de

planificació de les polítiques sanitàries i en matèria d'establiment de

mecanismes de supervisió de la qualitat del sistema.

Oficina antifrau de

Cata lu nya
e)

Article 3

No s'accepta la proposta d'acord amb els arguments ja exposats anteriorment
en relació amb l'apartat c) de I'article 3.

Valoració de les al.legacions proposades al Pro¡ecte de decret pelqual es crea elConsell Consultiu de Pacients de Catalunya
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Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Secretaria d'Estratègia i

Coordinació

Valoració de les al.legacions proposades al Projecte de decret pel qual es crea el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya

D'acord amb l'article 1 i amb l'article 2 del Projecte de decret, el Consell es

concep com un òrgan de relació entre les associacions de pacients i

l'Administració competent en matèr¡a de salut, que s'integra en l'estructura de

l'Administració. En aquest sentit, cal que hi hagi una representació del

Departament de Salut que és el competent en la determinació de les polÍtiques

sanitàries i del Servei Català de la Salut, com a responsable de la prestació dels

serveis de salut.

Qüestiona que ¡ntegrin l'òrgan representants del Departament de

Salut i del Servei Català de la Salut atès el seu caràcter consultiu i

part¡c¡patiu.

Servei Català de la
Salut

Associació Catalana

d'Atàxies

Hereditàries

c)

No s'accepta la proposta. Si bé és cert que el sistema assistencial ha de ser més

efectiu en les malalties greus, cròniques ¡ altament invalidants, totes les

associacions de pacients han de poder optar a ¡ntegrar el Consell Consultiu de

Pacients de Catalunya. Per aquest motiu, el sistema per escollir els quinze

representants previst en el projecte permet que puguin ser escollides totes les

associacions en igualtat de condicions.

Substituir les "Quinze persones en representació de les associacions

de pacients, vu¡t a proposta del Fòrum Català de Pacients i set a

proposta del conseller o consellera de 5alut" per "Quinze persones

en representació de les associacions de pacients, que siguin

equ¡tativament representatives de tots els tipus de pacients,

valorant especialment la gravetat, el caràcter invalidant de la

malaltia, la seva cron¡c¡tat i les necessitats assistencials". Entenen

que el més adient seria convocar una llista d'associacions candidates

a representants i que d'aquestes es fes una valoració en funció de la

gravetat de la malaltia, la cronicitat, el caràcter invalidant, les

necess¡tats assistencials i la seva implantació entre els afectats,
eliminant la designació per part del Fòrum Català de Pacients i per
part del conseller de Salut, ja que en les malalties greus, les

cròniques i les altament invalidants és on el sistema assistencial ha

de ser més efectiu.

Apartat 1Article 4
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Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Secretaria d'Estratègia i

Coordinació

Valoració de les al.legacions proposades al Projecte de decret pel qual es crea el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya

El Fòrum Català de Pacients és una plataforma d'associacions de pacients de

caràcter generalista, és a dir, abasta qualsevol associació de pacients amb
independència de la malaltia que const¡tueixi el seu objecte. Aquesta

característica és coincident amb la voluntat del Consell Consultiu de Pacients de

Catalunya d'arribar a totes les assoclacions de pacients iel distingueix de les

altres federacions com la FEDER, l'àmb¡t d'actuació de les quals és sectorial.

Considera que FEDER Delegació de Catalunya, en la seva qualitat de

portaveu de pacients de malalties minoritàries, ha de tenir una

capac¡tat equiparable al Fòrum Català de Pacients per poder
proposar un nombre de persones en representació d'aquest
col.lectiu. Per aquest motiu, proposa modificar l'article 4.c) per tal
que on diu "Quinze persones en representació de les associacions de

pacients, vuit a proposta del Fòrum Català de Pac¡ents i set a

proposta del conseller o consellera de Salut", digui "Quinze persones

en representació de les associacions de pacients, quatre a proposta

del Fòrum Català de Pac¡ents, quatre a proposta de FEDER Delegació

de Catalunya i set a proposta del conseller o consellera de Salut".

Federación

Española de

Enfermedades

Raras (FEDER)

Manifesta el seu interès a formar part del Consell Consultiu de

Pacients de Catalunya.

Associació de

Celíacs de

Catalunya

Fundació lmatge i

Autoestima

c)

Es tenen en compte les manifestacions. Per tal de permetre I'accés de totes les

associacions a la constitució del primer Consell Consultiu de Pacients de

Catalunya, se'ls demanarà per escrit a totes les associacions si volen formar part

d'aquest Consell i a quines persones proposen.

Així mateix, es modifica el text del projecte per tal d'incorporar en l'apartat 2 de

I'article 4 una previsió de rotació de les associacions de pacients representades
que es regularà en el reglament de funcionament intern que s'ha d'elaborar.

Demana si se'ls comunicarà quines són les associacions que

formaran part del Consell en el primer període, o bé s'han de

proposar les que estiguin interessades

Apartat 1Article 4

vAroRActóCONTINGUTENTITATDrsPosrcró
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Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Secretaria d'Estratègia i

Coordinació

Valoració de les al.legacions proposades al Projecte de decret pel qual es crea el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya

Demana una visualització efectiva de les malalties minoritàries en el

Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, per la qual cosa

proposen afegir en l'article 4.c) "Cinc persones en representació de

les associacions d'afectats de malalties minoritàries, proposades per

la Federació Catalana de Malalties Poc Freqüents". En cas que no fos
possible augmentar en cinc membres la composicló del Consell, se

sumen a la proposta de la Federació Catalana de Malalties Poc

Freqüents.

Associació Catalana

d'H ipertensió

Pulmonar

Federació Catalana

de Malalties Poc

Freqüents
El Fòrum Català de Pacients és una plataforma d'associacions de pacients de

caràcter generalista, és a dir, abasta qualsevol associació de pacients amb

independència de la malaltia que constitueixi el seu objecte. Aquesta

característica és coincident amb la voluntat del Consell Consultiu de Pacients de

Catalunya d'arribar a totes les associacions de pacients i el distingueix de les

altres federacions com la Federació Catalana de Malalties Poc Freqüents, l'àmbit
d'actuació de les quals és sectorial.

Considera que és una entitat amb una llarga trajectòria en la

representació de pacients de malalties minoritàries i amb àmplia

experiència en les relaciona pacients-administració i que, per aquest
motiu, haurien de comptar en la designació de vocals. Proposen que

les quinze persones que componen el Consell Consult¡u de Pacients

de Catalunya en representació de les associacions de pacients siguin

designades quatre a proposta del Fòrum Català de Pacients, quatre ¿

proposta de la Federació Catalana de Malalties Poc Freqüents iset a

proposta del conseller o consellera de salut.

Manifesta la seva intenció de formar part del Consell Consultiu de

Pacients de Catalunya i designa tres persones en la seva

representació.

Associació Catalana

de Malalts

d'Hepatitis
(ASSCAT)

c)Apartat 1Article 4

Esté en compte la man¡festació. Pertal de permetre I'accés detotes les

associacions a la constitució del primer Consell Consultiu de Pacients de

Catalunya, se'ls demanarà per escrit a totes les associacions si volen formar part

d'aquest Consell ia quines persones proposen. Així mateix, es modifica el text

del projecte pertal d'incorporaren l'apartat 2 de l'article 4 una previsió de

rotació de les associacions de pacients representades que es regularà en el

reglament de funcionament intern que s'ha d'elaborar.

ENTITATDrsPostcró CONTINGUT vAroRAcró
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Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Secretaria d'Estratègia i

Coordinació

Valoració de les al.legacions proposades al Projecte de decret pelqual es crea el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya

No s'accepta la proposta. El projecte de norma crea iregula el Consell Consultiu
de Pacients de Catalunya, no es regula el funcionament de les associacions
privades de pacients. Pertant, no es considera el lloc adient perabordaraquest
assumpte. Així mateix, I'article 2.5 de la Llei Orgànica I/2OO2, de 22 de març,

reguladora del dret d'associació, ja exigeix que l'organització interna i el

funcionament de les associacions ha de ser democràctic, amb ple respecte al

p lu ra lis me.

Suggereix que el projecte normatiu afegeixi expressament que en la

designació dels quinze membres s'ha de prendre com a base una
prèvia selecció de persones efectuada democràticament en el si de
les associacions de què provinguin.

Oficina Antifrau
de Catalunya

Es té en compte la manifestació. Per tal de permetre l'accés de totes les

associacions a la constitució del primer Consell Consultiu de Pacients de

Catalunya, se'ls demanarà per escr¡t a totes les associacions si volen formar part

d'aquest Consell i a quines persones proposen. Així mateix, es modifica eltext
del projecte per tal d'incorporar en I'apartat 2 de l'article 4 una previsió de

rotació de les associacions de pacients representades que es regularà en el

reglament de funcionament intern que s'ha d'elaborar.

Demana poder formar part del Consell Consultiu de Pacients de

Cata I u nya.

Associació de

Malalts de Ronyó
(ADER)

Manifesta que resultaria necessària la pafticipació del Consell de

Col.legis de Metges mitjançant el nomenament d'una persona en

qualitat de vocal, ja que esdevé un complement idoni per a

l'assoliment de les funcions que proposa l'article 3 del Projecte

normatiu i que completarà la presència de l'Acadèmia de Ciències

Mèdiques de Catalunya i Balears, en tant que representa una

vessant científica de les professions sanitàries.

Consell de Col.legis

de Metges de

Catalu nya

c)

No s'accepta la proposta. Els col'legis professionals, d'acord amb la Llei 7/2006,
de 31 de maig, que els regula, representen idefensen els interessos

professionals de les persones col'legiades, en aquest cas dels metges. La finalitat
del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya és donarveu als pacients; no és

un fòrum de participació dels metges.

Apartat 1Article 4

VALORACIóCONTINGUTENTITATDrsPosrcó
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Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Secretaria General

Valoració de les al.legacions proposades al Projecte de decret pel qual es crea el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya

Apartat 3

Apartat 2

S'accepta la proposta is'incorpora altext del projecte. Aquest mecanisme

s'incorpora en la disposició final primera, passant a regular-se I'entrada en vigor
a la disposició final segona.

En relació amb els qu¡nze representants de les associacions de

pac¡ents, es considera necessari incloure un mecanisme que permeti

mantenir la mateixa proporcionalitat que s'ha previst inicialment
entre el nombre de d'associacions que escull el Fòrum Català de

Pacients i el conseller de Salut i el nombre d'ent¡tats que s'inclouen
en un o altra grup.

D'ofìci

Sol.licita que un representant seu formi part del Consell Consult¡u de

Pacients de Catalunya.

Federació

Catalana

d'Entitats Contra

el Càncer (FECEC)

Manifesta el seu interès a formar part del Consell Consultiu de

Pac¡ents de Catalunya.

Fundació Miquel
Valls

Manifesta el seu interès a formar part del Consell Consultiu de

Pac¡ents de Catalunya.

Associació

POVACC

Manifesta el seu interès a formar part del Consell Consultiu de

Pacients de Catalunya.

Associació

Espanyola Contra

el Càncer-Junta de

Ba rcelona

c)Apartat 1

Article 4

Suggereix que s'especifiqui el criteri de selecció o adjudicació que

s'utilitza per a la representativ¡tat i elecció de les entitats del tercer

sector, per tal de garantir la transparència de l'òrgan.

Estenen en compte les manifestacions. Pertal de permetre l'accés detotes les

associacions a la constitució del primer Consell Consultiu de Pacients de

Catalunya, se'ls demanarà per escr¡t a totes les associacions si volen formar part

d'aquest Consell i a quines persones proposen. Així mateix, es modifica el text
del projecte per tal d'incorporar en I'apartat 2 de I'article 4 una previsió de

rotació de les associacions de pacients representades que es regularà en el

reglament de funcionament intern que s'ha d'elaborar.
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Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Secretaria General

Valoració de les al.legacions proposades al Projecte de decret pelqual es crea el ConsellConsultiu de Pacients de Catalunya

No s'accepta la proposta. Atorgar caràcter públic a les sessions del Consell

dificultaria el seu desenvolupament.

Es proposa que la norma incloguiel mandat de publicació a la seu

electrònica o el web corporat¡u del Departament de Salut de les

convocatòries de les sessions del Consells les quals tindran un

caràcter públic.

Oficina Antifrau de

Cata I u nya
Apartat 3Article 7

Apartat 2

S'accepta la proposta i s'incopora al text del Projecte en un nou apartat de

l'a rticle.

Es proposa que la norma inclogui el mandat de publicació a la seu

electrònica o el web corporatiu del Departament de Salut del
reglament de funcionament ¡ntern quan sigui aprovat.

Oficina Antifrau de

Catalu nya
Apartat L

Article 7

Apartat 3

Apartat 2

Apartat 1

Article 6

Apartat 2

Apartat 1

Article 5

'ii",,,., .;l:¡fr.¡.; ìFii

r,.!|*:rt,
Apartat 4Article 4
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Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Secretaria General

Valoració de les al.legacions proposades al Projecte de decret pel qual es crea el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya

El Consell Consultiu de Pacients de Catalunya es concep com un òrgan de

consulta i participació del Departament competent en matèria de salut, la

creació del quales fonamenta en l'article 22dela Lle¡ 13/1989, de 14 de

desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la

Generalitat de Catalunya, contingut en el TÍtol I dedicat a l'organització

administrativa, segons el qual dins d'un Departament es poden crear consells

assessors, la composició ifuncions dels quals s'han de determinar en les seves

normes de creació. Tanmateix, s'accepta el suggeriment de l'Oficina Antifrau de

Catalunya de modificarel rang previst pera la norma pertal que es reguli

mitjançant un decret ino una ordre.

Entén que la norma per la qual s'ha de crear el Consell Consultiu de

Pac¡ents de Catalunya hauria de ser un decret i no una ordre perquè

considera que el seu contingut excedeix l'àmbit organitzatiu del

Departament de Salut ique no hi ha cap habilitació per llei o per

decret, per crear-la. Per tant, queda fora de la potestat

reglamentària dels consellers establerta per l'article 39.3 de la Llei

13/2008.

Oficina Antifrau de

Cata lu nya
General

Disposició final única

Article 9

Es proposa que la norma inclogui el mandat de publicació a la seu

electrònica o el web corporatiu del Departament de Salut de

I'informe anual d'activitats.

Article 8 S'accepta la proposta i s'incopora al text del Projecte.

Oficina Antifrau de

Cata lu nya

Apartat 3Article 7

Es proposa que la norma incloguiel mandat de publicació a la seu

electrònica o el web corporatiu del Departament de Salut dels

acords adoptats pel Consell i de les actes de les reunions de què

aquests porten causa. Es demana que la publicació sigui immediata a

la seva adopció, amb independència de quina sigui la posterior data

d'aprovació de l'acta que els conté.

S'accepta la proposta pel que fa a la publicació dels acords amb la referència de

si I'acta està pendent d'aprovació. S'incorpora al text del Projecte en un nou

apartat de I'article.

ENTITATDrsPosrcró CONTINGUT VALORACIó
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Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Secretaria General

Valoració de les al.legacions proposades al Projecte de decret pel qual es crea el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya

S'accepta i es modifica el text del Projecte.

Es proposa substituir les referències al "Departament de Salut" per

"departament competent en matèria de salut" per adaptar el text a

eventuals canvis de denominació del departament.

D'ofici

Oficina Antifrau de

Catalunya

L'article 8.2 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora

enumera els supòsits en què és preceptiu el seu dictamen i inclou en la lletra b)

els projectes de reglament o de disposicions de caràcter general que es dictin
per a desplegar les lleis o el dret comun¡tari i les seves modificacions. La

Comissió Jurídica Assessora (CJA) entre d'altres en els dictàmens264/05,262/05
i 263/05 considera que la categoria de reglaments que preceptivament s'han de

sotmetre al seu dictamen abasta tots aquells que executen lleis, entesa aquesta

funció en el sentit que li ha donat la doctrina i la jurisprudència com a tota
intervenció normativa feta en desplegament, complement o aplicació de la Llei,

de la qual el reglament esdevé col'laborador en virtut d'una remissió legal, al

marge de l'extensió o profunditat en què es produeix dita remissió. També els

reglaments organ¡tzat¡us, si deriven d'aquestes funcions, tenen la categoria de

reglaments executius de lleis. El Projecte de decret no const¡tue¡x desplegament

reglamentari de cap llei, sinó que es dicta en el marc de diversa normativa la

qualcosa no impedeix la seva consideració com a legal, d'acord amb el dictamen

t6/1996 de la CJA segons el qual el fet que un projecte reglamentari no

desenvolupi cap llei concreta però es dicti en el marc de diverses lleis, sense que

el seu contingutafecti drets i llibertats, ni incideixi el seu objecte en cap matèria

reservada a la llei, no impedeix una valoració favorable a la seva legalitat.

D'acord amb l'exposat, es pot concloure que no és preceptiu el dictamen de la

CJA atès que no se subsumeix en cap dels supòsits legalment establerts, sens

perjudici que si s'escau, es pugui sol.licitar amb caràcter facultatiu a l'empara

d'allò que preveu I'article 8.1 de la mateixa Llei.

Considera que la proposta requereix dictamen de la Comissió

Jurídica Assessora.

General
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