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INFORME JURíDIG

Data: 29 d'agost de 2012

Assumpte: Projecte de decret pel qual es crea el Consell Consultiu de Pacients de

Catalunya.

l. Antecedents

El Projecte de decret proposa la creació d'un òrgan assessor representatiu de les

associacions de pacients davant I'Administració sanitària catalana, per tal de poder donar

veu directa als pacients mitjançant la proposta dels assumptes que considerin oportuns, i

possibilitar la participació en el procés d'elaboració de les polítiques d'atenció sanitària del

Departament de Salut i garantir una informació fiable, concreta i transparent directa entre

I'Administració i els ciutadans amb funcions d'informació, assessorament i participació.

lnicialment es va projectar la creació del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya

mitjançant una ordre. Tanmateix, I'Oficina Antifrau de Catalunya va suggerir canviar el rang

de la norma per un decret, la qual cosa es va estimar favorablement. D'acord amb aquesta

circumstància, es continua el procediment d'elaboració de la norma atenent els requeriments

exigits per a I'elaboració de decrets. En aplicació del principi de conservació d'actes i tràmits

administratius regulat en I'article 66 de la Llei 3011992, de 26 de novembre, de règim jurídic

de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es mantenen els

actes administratius efectuats anteriorment que continuen essent vàlids per al nou
procediment, atès que només es modifica el rang de la norma i no el seu contingut, si bé les

referències a "Projecte d'ordre" s'han d'entendre fetes a "Projecte de decret".

Aquest informe s'elabora amb la finalitat de donar compliment a allò que disposa I'article 65

de la Llei 2612010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, així com I'article 4.1.a) de la Llei 711996, de 5 de juliol,

d'organització dels serveis jurídics de I'Administració de la Generalitat de Catalunya, i

l'article 19.a) del Decret 5712002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 25711997, de 30

de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis jurídics de I'Administració de la
Generalitat de Catalunya.
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2. Anàlisijurídica

Primer: La regulació de la participació ciutadana en els assumptes públics és molt àmplia tan
en l'àmbit estatal com en l'àmbit català.

L'article 9.2 de la Constitució encomana als poders públics la participació dels ciutadans en

els assumptes públics i el seu exercici const¡tueix un dret fonamental reconegut en I'article
23.

Així mateix, la Llei 1411986, de 25 d'abril, general de sanitat, reconeix en I'article 10.10 el

dret dels ciutadans a participar en les activitats sanitàries.

En l'àmbit català, el propi Estatut d'Autonomia incorpora en I'article 43 la participació i la

representació ciutadanes com un dels principis rectors dels poders públics.

En el mateix sentit, I'article 2 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de
Catalunya, reconeix la participació comunitària en la formulació de la política sanitària i el

control de la seva execució entre els principis que han d'informar la protecció de la salut,

l'ordenació i I'organització del sistema sanitari de Catalunya.

lgualment, la Carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i I'atenció
sanitària, aprovada pel Govern el 24 de juliol de 2001, reconeix el dret a participar en les

activitats sanitàries,., mitjançant les institucions i òrgans de participació comunitària i les

organitzacions socials, en els termes establerts normativament.

'Un tercer àmbit regulador de ta participació ciutadana en els assumptes públics el

constitueix la normativa internacional. En aquest sentit, I'Organització Mundial de la Salut
compta amb una iniciativa per recolzar el paper dels pacients en el marc del Programa
Aliança Mundial per a la Seguretat de Pacient, i el Consell d'Europa va aprovar la
Recomanació R (2000) 5 del Comitè de Ministres als Estats Membres, relativa al

desenvolupament d'estructures de participació dels ciutadans i pacients en el procés
decisori en l'àmbit sanitari.

Seqoh: El marc competencial que fonamenta el Projecte de decret es troba en I'article 150
de l'Estatut d'Autonomia, segons el qual en matèria d'organització de la seva Administració,
correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre I'estructura, la regulació dels
òrgans i directius públics, elfuncionament i I'articulació territorial, així com sobre les diverses
modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa.
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Sobre aquesta base, el marc normatiu que regeix la norma proposada està format pels

articles 4i22 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaciÓ, proced¡ment irègim
jurídic de I'Administració de la Generalitat de Catalunya.

L'article 4 de la Llei 13/1989 determina que la potestat d'autoorganització de l'Administració

de la Generalitat s'exerceix mitjançant els òrgans i dins els límits establerts per la
Constitució, per I'Estatut de Catalunya i per la resta de I'ordenament jurídic.

L'article 22 de la Llei 13/1989, en regular els òrgans consultius de I'Administració de la
Generalitat, reconeix la creació de consells assessors dins d'un Departament.

Tercer: En la versió que ara s'informa el Projecte de decret de creació del Consell Consultiu

de Pacients de Catalunya disposa de 9 articles idues disposicions finals.

L'article 1 es dedica a la creació i adscripció del Consell, l'article 2 estableix la seva finalitat i

I'article 3 enumera les funcions que se li atribueixen.

Els articles del 4 al 7 són de caire organitzatiu. L'article 4 determina la composició del Ple i la

forma de designació dels seus membres. L'article 5 regula la Comissió Permanent. L'article

6 preveu la possibilitat de crear Consells tècnics en el si del Consell Consultiu de Pacients

de Catalunya. L'article 7 estableix els trets generals delfuncionament intern del Consell.

L'articulat es completa amb I'article I que preveu I'elaboració d'un informe anual d'activitats i

amb I'article 9 que especifica que les persones membres del Consell no percebran dietes ni

indemnitzacions per la seva assistència a les reunions de qualsevol òrgan del Consell.

La disposició final primera habilita al conseller o consellera per modificar la representació de

les associacions de pacients de I'article 4.c) en funció del grau de representativitat que sobre

el conjunt d'entitats de pacients ostenti el Fòrum Català de Pacients.

La disposició final segona preveu, com a excepció alavacatio /egis ordinària, que el Eecret

entrarà en vigor I'endemà de la seva publicació al DOGC. Aquesta previsió es justifica en el

caràcter'organitzatiu de la norma.

Quart: El procediment d'elaboració de la norma es regeix per l'establert en el Títol lV de la
Llei 2612010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya. S'han demanat tots els informes requerits per la normativa

d'aplicació i s'ha donat compliment als diferents tràmits que regula.
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L'expedient s'inicià amb una primera versió del projecte normatiu -llavors ordre-, datat el 12

de març de 2012. Es va incorporar una memòria general sobre el projecte, així com una

memòria d'avaluació de I'impacte de les mesures proposades. Ambdues memòries daten del
18 d'abril de2O12.

Cinquè: La versió del Projecte de 12 de març de 2012 ha estat sotmesa a informe dels
òrgans següents:

- La Secretaria d'Administració i Funció Pública, que informa favorablement el Projecte si bé

fa algunes recomanacions:

En primer lloc, constata una errada en l'ordenació alfabètica de les funcions de I'article 3. Es

modifica eltext del Projecte per esmenar-la.

En segon lloc, estima que en la referència al coordinador dels consells tècnics que es pugu¡n

crear en el si del Consell Consultiu de Pacients de Gatalunya que s'atribueix per I'article 6
del Projecte a una persona responsable de la Direcció General de Regulació, Planificació i

Recursos Sanitaris del Departament de Salut en l'àrea de la qual es tracti, caldria especificar
que aquest coordinador no suposa la creació de cap lloc de treball, tal com s'afirma a la
Memòria d'avaluació de I'impacte de les mesures proposades pel Projecte. S'accepta la
proposta i s'incorpora altext del Projecte.

En tercer lloc, considera que caldria especificar que la normativa reguladora dels òrgans
col'legiats a què fa referència'l'artiôle 7.2 del Projecte és la dels òrgans col.legiats de les

administracions públiques de Catalunya. S'accepta la consideració i s'incorpora al text del
Projecte.

En quart lloc, es considera que seria millor adscriure l'òrgan col'legiat a una unitat directiva o

òrgan del Departament no encapçalat per personal eventual com és el Gabinet del
Conseller, ja que aquest tipus de personal condiciona l'àmbit d'actuació del Gabinet del
Conseller. S'accepta la proposta i es modifica el text del Projecte per tal d'adscriure el
ConsellConsultiu de Pacients de Catalunya a la Secretaria General.

Finalment, es proposa revisar I'article 6 per tal de simplificar al màxim l'organització interna
del Consell. L'organització interna del Consell distingeix entre el Ple, una Comissio
Permanent i e/s Consells Tècnics que es puguin crear. Aguesfs darrers són e/s que regula
I'article 6. Es conceben com a Òrgans especialitzafs creafs pel Ple i en els que poden
participar experts en l'àrea gue es tracti externs a/.Consell. Aquesta regulacio es considera
idònia per a les funcions assþnades a/ Consell Consultiu de Pacienfs de Catalunya i, per
tant, no s'accepta la proposta.
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- L'lnstitut Català de les Dones, el qual emet un informe d'impacte de gènere en què

destaca la bona redacció general de la proposta tot i que considera necessari fer algunes

recomanacions:

En primer lloc, en I'article 3.e) on diu "el Gabinet del/de la conseller/a" es proposa

I'eliminació de les barres en les formes dobles i la substitució pel text següent "el Gabinet del

conseller o consellera". Així mateix, en l'article 4.1.c) es recomana un canvi de redacció per

tal que on diu "un representant de I'administració sanitària designat pel conseller o

consellera" digui "un o una representant de I'administració sanitària que designarà el

conseller o consellera". S'accepten les recomanacions l'es modifica eltext del Proiecte.

En segon lloc, proposa una redacció alternativa a la lletra b) de I'article 3 sobre les funcions

del Consell, amb el redactat segäent: "b) Oferir als pacients suport i assessorament sobre

qüestions relacionades amb la prestació pública de serveis de salut, i incorporar en aquesta

atenció la protecció del principi d'igualtat de tracte de dones i homes, per tal d'evitar que, per

les seves diferències biològiques o pels estereotips socials associats, es produeixin

discriminacions entre les unes i els altres". S'accepta amb maflsos, ja que s'incorpora

mitjançant una fórmula més simplificada deltext.

En tercer lloc, es recomana afegir en l'article 4.4 el redactat següent: "i amb ella s'ha de

respectar la paritat de gènere assolida en la composició del Consell". L'asso/iment de la
paritat de gènere en tots e/s ôrgans del Consell ja es recull en l'afticle 7.2 del Proiecte

normatiu. Per tant, no s'accepta la proposta.
- La Direcció General de Pressupostos del Departament d'Economia i Coneixement, que

informa favorablement el Projecte.

Sisè: En data 31 de maig de 2012, s'elabora una segona versió del Projecte d'ordre que

incorpora les modificacions abans esmentades.

D'acord amb l'establert en I'article 67 de la Llei 2612010, del 3 d'agost, aquesta segona

versió del Projecte s'ha sotmès a tràmit d'audiència de les entitats i organismes següents:

A tot pulmó

Agència d'lnformació, Avaluació i Qualitat en Salut

Acció Psoriasi (Asociación de Afectados de Psoriasis i Familiares)

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
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AECC - Catalunya contra el cáncer

Asociación de afectados por displasia ectodérmica

Asociación ASDENT

Asociacion de Enfermos de Mastocitosis

Asociación de Enfermos de Chiari y patologías asociadas

Asociación de amigos y familiares de niños con Granulomatosis Crónica

Asociación Española de Déficits lnmunitarios Primarios

Asociación de Familiares y Afectados de Patologías de Crecimiento

Asociación de Familiares y Afectados de Chiariy Patologías Asociadas

Asociación Española de Pacientes con Tics y Síndrome de Tourette

Asociación Española de Linfangioleiomiomatosis

Asociación Españota de las Mucopolisacaridosis i Síndromes relacionados

Asociación Española de Hemocromatosis / Associació Catalana de Hemocromatosi

Associació AREATA (Asociación de Apoyo a los Afectados de Alopecia Areata)

Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Biliares lnflamatorias

Asociación para la información y la lnvestigación de las Enfermedades Renales Geneticas

Asociación Nacional Síndrom de Apert - Lola Caro

Asociación Nacional de Afectados por Síndromes de Ehlers-Danlos e Hiperlaxitud

Asociación Española para la Galactosemia

Asociación Española del Síndrome de la Hemiplejía Alternante

Asociación Española de Sindrome de Apert (Delegació Catalunya)
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Associació Asmatològica Catalana

Associació Catalana d'ajuda a la cardiología (ACARD)

Associació Catalana d'Afectats de Fibromiàlgia (ACAF)

Associació Catalana d'afectats de Cistitis lntersticial

Associació Catalana de Fibrosi Quística

Associació Catalana de Dèficits lmmunitaris Primaris (ACADIP)

Associació Catalana de Cecs i Disminuits visuals

Associació Catalana d'Ostomitzats (ACO)

Associació Catalana d'Atàxies Hereditàries

Associació Catalana de Malalts de Hepatitis C (ASSCAT)

Associació Catalana de Malalties Nèuro-musculars (ASEM)

Associació Catalana de Limfedema (Limfacat)

Associació Catalana de I'Hemofília

Associació Catalana de les Neurofibromatosis

Associació Catalana de la Síndrome X-Fràgil

Associació Catalana de la Síndrome de Fatiga Crònica / Encefalomielitis Miàlgica

Associació Catalana de la Malaltia de Huntington

Associació Catalana del Síndrome de Sjögren / Associació de Malalts de Síndrome de

Siösren

Associació Catalana de Persones Sordcegues, Xavier Capdevila

Associació Catalana de Parkinson

Associació Catalana de Malalts Epilèptics
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Associació Gatalana per la lntegració del Cec (ACIC)

Associació de nens amb Càncer

Associació de Malalts de Ronyó (ADER)

Associació de Malalts d'Escoliosi

Associació de lluita contra la distònia a Catalunya (ALDEC)

Associació de Diabètics de Catalunya

Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC)

Associació de Bipolars de Catalunya (ABC)

Associació d'Hipertensió Pulmonar

Associació d'Afectats per Retinosis Pigmentaria

Associació d'afectats per cardiopaties congèn¡tes (Cor atès) / Associació d'ajuda als

afectats de cardiopaties infantils de Catalunya (AACIC)

Associació d'Afectats d'Hipertensió Pulmonar (AAHP)

Associació d'afectats de Siringomiélia

Associació d'Afectats de Colon lrritable de Catalunya (AACICAT)

Associació contre l'Anorèxia i la Bulímia (ACAB)

Associació Catalana Síndrome Prader Willi

Associació Catalana Pro Persones Sordcegues

Associació Gatalana PKU-ATM

Associació Catalana per a la Promoció de les persones sordes (ACCAPS)

Associació d'Afectats per la Síndrome de Marfan (SlMACatalunya)
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Associació Espanyola Sindrome de Lowe

Associació Hemoglobinuria Paroxística Nocturna

Associació Espina Bífida i Hidrocefàlia

Associació Víctimes Talidomida Espanya (Delegació Catalunya)

Associació Síndrome Optiz C

Associació Síndrome Lesch-Nyhan España

Associació Nacional d'Esclerosi Tuberosa (Delegació Catalunya) / Asociación Nacional

Esclerosis Tuberosa

Crecer

Comitè de Bioètica de Catalunya

Associació Víctimes Talidomida Espanya (President-José Riquelme)

Federació Catalana de Malalties Poc Freqüents - FCMPF

Federació Catalana d'entitats contra el cáncer

Federació d'associacions de familiars i persones amb problemas de salut mental de

Catalunya (FECAFAMM)

Federació d'Associacions de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Catalunya

Española Cornelia de Lange, Associación

Emilio Lopez STOP SANFILIPPO

Delegación Asociación Española de Aniridia

Fundació d'Afectats iAfectades per Fibromiàlgia i Fatiga Crònica

Fòrum Català de Pacients

Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) Catalunya
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Fundació Catalana d'Ela Morrie

Setè: D'acord amb I'establert en I'article 68 de la Llei 2612010, del 3 d'agost, en el Diari

Oficial de la Generalitat de Catalunya de 19 de juny de 2012 s'ha publicat I'Edicte d'11 de

Fundació Nexe, Directora Cecile de Visscher

Fundació Miquel Valls (ELA)

lnmunitas Vera, associació d'al'lèrgics a aliments i látex de Catalunya

IMA (anorèxia i bulímia)

Grup Àgata, Associació Catalana de dones afectades de cáncer de mama

Fundació Síndrome de Tourette

Fundació Privada Jubert Figueras

Portadores de Válvulas cardíacas de Cataluña (POVACC)

Plataforma familiars FM-SFC

PICAM

ONCE (Delegació territorial a Catalunya)

Lliga Reumatològica Catalana

Teadir - Autisme i Síndrome d'asperger

TDAH de Catalunya, Associació Afectats per Dèficit d'Atenció, amb o sense Hiperactivitat, i

trastorns associats de Catalunya

SMAP Celíacs de Catalunya. Associació de Celíacs de Catalunya

Servei d'Emergències Mèdiques, SA

Servei Català de la Salut
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juny de 2012, pel qual se sotmet a informació pública la Proposta d'ordre per la qual es crea

el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.

Vuitè: Els tràmits d'audiència i informació pública han donat lloc a la formulació

d'al'legacions per part d'algunes entitats. Concretament són les següents:

- L'Associació X-Fràgil manifesta el seu suport i agraïment per comptar amb les

associacions de pacients i crear un consell que vetlli pel benestar de tots els pacients.

- L'Associació Catalana d'Atàxies Hereditàries (ACAH) proposa dos canvis en l'articulat del

text:

En primer lloc, modificar I'article 3.c) per tal que se substitueixi la referència "...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, nii entre tipus de malalts, ni per

motius religiosos, ni de raça, entre d'altres. Sãccepta la proposfa i s'mcorpora al text del

projecte.

En segon lloc, modificar l'article 4.c) per tal que se substitueixi les "Quinze persones en

representació de les associacions de pacients, vuit a proposta del Fòrum Català de Pacients

i set a proposta del conseller o consellera de Salut" per "Quinze persones en representació

de les associacions de pacients, que siguin equitativament representatives de tots els tipus

de pacients, valorant especialment la gravetat, el caràcter invalidant de la malaltia, la seva

cronicitat i les necessitats assistencials". Entenen que en les malalties greus, les cròniques i

les altament invalidants és on el sistema assistencial ha de ser més efectiu. Així mateix,

eliminen la designació de vuit representants per part del Fòrum Català del Pacients donada

la seva poca implantació actual dins de la societat catalana i la impossibilitat de poder

comunicar-se i intercanviar ideès amb aquesta entitat, i eliminen la designació de set

representants per part del conseller perquè entenen que la seva missió és la de mantenir

I'equitat de la representació i, per tant, 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 necessitats assistencials i la seva

implantació entre els afectats. No s'accepta la proposfa. Si bé és cert que e/ sisfema

assrsfencial ha de ser més efectiu en les malalties greus, cròn¡ques i altament invalidants,

úofes /es associacions de pacients han de poder optar a integrar el Consell Consultiu de

Pacients de Catalunya i el srsfema previst pel projecte permet que puguin ser esco/Ídes
fofes /es associacions en igualtat de condicions.

11



General¡tat de Catalunya
Departam€nt de Salut
Secretarla Gene¡al
Assessoria Juldica

- La Fundació lmatge i Autoestima, en mail adreçat a la secretaria generelfa constar que no

té cap al.legació a fer, que els satisfà poder formar part d'aquest òrgan consultiu i demana

si se'ls comunicarà quines són les associac¡ons que formaran part del Consell en el primer

període, o bé s'han de proposar les que estiguin interessades. Es pren en consideraciÓ la

qüestió. Per tal de permetre /þccès de fofes /es assocracrbns a la constitució del primer

Consell Consultiu de Pacienfs de Catalunya, se?s demanarà per escnï a fofes /es

associacions si volen formar paft d'aquesf Consell i a quines persones proposen. A¡xí

mateix, es modifica el text del projecte per tal d'incorporar en I'apaftat 2 de l'article 4 una

previsió de rotació de les assocracions de pacients representades que es regularà en el

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

- L'Associació de Celíacs de Catalunya manifesta el seu interès a formar part del Consell

Consultiu de Pacients de Catalunya. S'accepta la proposta en el senfrÏ expressaf en el

paràgraf precedent.

- La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), Delegació de Catalunya,

considera que FEDER Delegació de Catalunya, en la seva qualitat de portaveu de pacients

de malalties minoritàries, ha de tenir una capacitat equiparable al Fòrum Català de Pacients

per poder proposar un nombre de persones en representació d'aquest col'lectiu. Per aquest .

motiu, proposa modificar I'article 4.c) per tal que on diu lQuinze persones en representació

de les associacions de pacients, vuit a proposta del Fòrum Català de Pacients 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 Pacients, quatre a

proposta de FEDER Delegació de Catalunya i set a proposta del conseller o consellera de

Salut". No sãccepta la proposta. El Fòrum Català de Pacr'enfs és una plataforma

d'assoclacions de pacients de caràcter generalísfa, 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 fofes /es associacions de pacients i el distingueix de /es a/fres federacions com la

FEDER, l'àmbit d'actuació de /es quals és secfon,a/.

- L'Associació Catalana de Malalts d'Hepatitis -ASSCAT- manifesta la seva intenció de

formar part del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya i designa tres persones en la
seva representació. Es té en compte la manifestació. Per tat de permetre /'accès de fófes /es

assocracions a la constitució del primer Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, se'ls

demanarà per escrit a fotes /es assocracions si volen formar paft d'aquesf Conse// i a quines

persones proposen. Així mateix, es modifica el text del projecte per tal d'incorporar en

l'apaftat 2 de I'article 4 una previsió de rotacio de /es assocracions de pacients

representades gue es regularà en el reglament de funcionament intern que s'ha d'elaborar.
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- La Federació Catalana de Malalties Poc Freqüents considera que és una ent¡tat amb una

llarga trajectòria en la representec¡ó de pacients de malalties minoritàries i amb cons¡derable

exper¡ènc¡a en les relaciona pac¡ents-administració i, per aquest motiu, consideren que

haurien de comptar en la designació de vocals. Per aquest mot¡u, proposen una modificació

en I'article 4.1.c) per tal que les quinze persones que componen el Consell Consultiu de

Pacients de Catalunya en representació de les associacions de pacients siguin designades

quatre a proposta del Fòrum Català de Pacients, quatre a proposta de la Federació Catalana

de Malalties Poc Freqüents i set a proposta del conseller o consellera de salut. No s'accepfa

la proposta. El Fòrum Catatà de Pacients és una plataforma d'assocracions de pacients de

caràcter generalista, és a dir, abasta qualsevolassoc,acó de pacients amb independència

de la malattia que constitueixi el seu objecte. Aquesta característica és coincident amb la

voluntat del Consett Consultiu de Pacients de Catalunya d'anibar a fofes /es assocracions de

pacients i el distingueix de /es a/fres federacions cotn la Federació Catalana de Malalties

Poc Freqüents, Íàmbit d'actuació de les quals és secfon,a/.

- L'Associació d'Afectats d'Hipertensió Pulmonar demana una visualitzaciÓ efectiva de les

malalties minoritàries en el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, per la qual cosa

proposen afegir en I'article 4.c) "Cinc persones en representació de les associacions

d'afectats de malalties minoritàries, proposades per la Federació Catalana de Malalties Poc

Freqlients". En cas que no fos possible augmentar en cinc membres la composició del

Consell, se sumen a la proposta de la Federació Catalana de Malalties Poc Freqüents. No

s'accepta la proposta, d'acord amb l'exposaf en el paràgraf anterior.

- El Gonsell de Col.legis de Metges de Catalunya fa dues consideracions.

En primer lloc, considera que se li hauria d'haver atorgat tràmit d'audiència, atès que les

finalitats del Consell de Col.legis de Metges de Catalunya tenen relació directa amb l'objecte

del Projecte. No s'accepta. Et tràmit d'audiència ha inclòs /es enfifafs de pacienfs de

Catalunya que son les directament relacionades amb el Proiecte així com els membres del

Consell. En qualsevol cas, sha dut a terme un tràmit d'informació p(tblica per tal de donar la

màxima difusió al Projecte.

En segon lloc, manifesta que resultaria necessària la participació del Consell de Col'legis de

Metges mitjançant el nomenament d'una persona en qualitat de vocal. Es fa esment que la

participació d'aquest vocal del Consell de Col'legis de Metges esdevé un complement idoni

per a I'assoliment de les funcions que proposa I'article 3 del Projecte normatiu i que

completarà la presència de I'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, en

tant que representa una vessant científica de les professions sanitàries. No s'accepta la
proposta. Ets col-legis professionals, d'acord amb la Llei 7/2006, de 31 de maig, que els

regula, representen i defensen els interessos professionals de /es persones col'legiades, en
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aguest cas dels metges. La finalitat del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya és donar
veu als pacients; no és un fÒrum de pafticipació dels metges.

- L'Associació de Malalts de Ronyó (ADER), en mail adreçat al Departament de Salut

demana poder formar part del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya. Es té en compte

Ia manifestació. Com ja s'ha posaf de manifest anteriorment, per tal de permetre I'accés de

fofes /es assoc,¿¡c,'ons a la const¡tuc¡ó del primer Consell Consultiu de Pacienfs de

Catalunya, se'/s demanarà per escrit a fotes /es assoclacions si volen formar part d'aquest

Consell i a quines per.sones proposen. Així mateix, es modifica el text del projecte per tal
d'incorporar en l'apaftat 2 de I'a¡ticle 4 una previsió de rotació de /es assocracions de
pacients representades que es regularà en el reglament de funcionament intern que s'ha

d'elaborar.

- L'Oficina Antifrau de Catalunya demana que se lifaci partícip del contingut dels documents

incorporats a I'expedient que continguin la memòria de les observacions i al'legacions
presentades, alhora que formula diverses consideracions:

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

Catalunya hauria de ser un decret i no una ordre. L'qrticle 39.3 de la Llei 1312008, del 5 de

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, estableix que els consellers
poden dictar disposicions reglamentàries en matèria d'organització del departament del que

són titulars, en els termes que determina la legislació sobre organització de I'Administració
de la Generalitat, i també poden dictar-ne de relatives a altres matèries, en supòsits
específics, si una norma amb rang de llei o un decret del Govern els ho autoritza. L'Oficina
Antifrau de Gatalunya considera que el contingut de la norma excedeix l'àmbit organitzatiu
del Departament de Salut i 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 I'article 39.3 de la Llei
13/2008. El Consell Consultiu de Pacienfs de Catalunya es concep com un òrgan de
consulta i participacio del Deparfament competent en matèria de salut, la creació del qual se
susfenfa en l'a¡ticle 22 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i
règim jurídic de I'Administració de la Generalitat de Catalunya, contingut en el Títol I dedicat
a l'organització administrativa, segons el qual dins d'un Departamenf es poden crear
conse//s assessors, la composició i funcions dels quals s'han de determinar en /es seves
normes de creació. Tanmateix, s'accepta el suggeriment de l'Oficina Antifrau de Catalunya
de modificar el rang previst per a la norma per talque es reguli mitjançant un decret i no una

ordre.

b) Suggereix el reforç de la fonamentació normativa del projecte en l'Exposició de motius
S'accepta el suggerimenf i es modifica eltext del projecte en aquest senf[
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c) Proposa la reformulació de les funcions del Consell de I'article 3 del Projecte, en el sentit

següent:

c.1) La funció continguda en I'apartat c) de I'article 3 es considera que s'hauria de fer

extensiva al control de I'execució de les polítiques sanitàries, així com a totes les fases del

procés legislatiu en matèria de salut i a l'avaluació de la qualitat del sistema. No s accepta la

proposta. Amb caràcter general, la pafticipació de /es assoc,€¡cions de pacients en e/s

aspecfes suggerrTs per l'Oficina Antifrau de Catalunya podria a¡ticular-se a paftir de la
informació gue e/s ha de ser facititada d'acord amb I'apartat a) de l'a¡ticle 3 del Proiecte i
mitjançant et ptantejament de proposfes que esfab/eix l'apaftat c) del mateix a¡ticle. Així

mateix, ide forma específica cal posar de manifest que

a) Et control de I'execució de les potítiques sanffàne s ha de ser assurn it per Òrgans actius i
no per I' administració con sultiva.

b) La preceptivitat de ta pafticipació de /es assocracrbns de pacients en fofes /es fases del

procès legistatiu no es pot estendre a fofs els projectes normatius, slnó només a aquells'

en e/s quals siguin consrderafs com a rnferessafs i aquesta pafticipació ia s'ha previst en

la Llei 26/2010, del 3 d'agosl de regim jurídic i de procediment de /es administracions

p(tbliques de Catalunya, per la qualcosa no és necessari reiterar-la.

c) L'avaluació de ta quatitat del slsfema no correspon a un òrgan assessor. En aquest sentit,

et Departament de Sa/uú sha dotat d'un organisme, I'Agència de Qualitat i AvaluaciÓ

Sandâres de Catalunya que té atribuides funcions d'avaluació de /'assrsÚència sanitària

asso/ida pels diferenfs agenfs integrants del sistema de salut (afticles 2 i 3 del Decret llei

4/2010, de 3 d'agosl de rnesures de racionalització i simplificació de l'estructura del

sector p(tblic de la Generalitat de Catalunya).

c.2) Les funcions d'informació contingudes en els apartats a) i b) de I'article 3 es consideren

insuficients i haurien 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 i

deures dels pacients; riscos per a la salut; nivell de qualitat dels centres assistencials; llistes

d'espera; mecanismes de participació i reclamació, entre d'altres. S'accepfa la proposta.

Tanmateix, i a banda que la relació suggerida és merament enunciativa, alguns dels

aspecúes proposats .¡'a es troben lnclosos en d'altres esmenfafs per la norma. Per tant,

s'amplia la informació a/s âmbls proposafs que no es contenen en d'altresT'a esmenfafs.

c.3) En les funcions d'informació contingudes en els apartats a) i b) de I'article 3 consideren

que milloraria el text si els adjectius emprats per qualificar la informació es re formulessin

com "informació fàcilment accessible, comunicada oportunament, comprensible i pertinent".
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S'accepfa parc¡alment la proposta ja que alguns dels termes sugger,ïs ja estan inclosos en el
text o es desprenen delesrnenfafs.

c.4) Se suggereix que les funcions de consulta de I'apartat e) de l'article 3 s'ampliïn a

I'emissió preceptiva d'informe en la fase d'elaboració normat¡va, de planificació de les
politiques sanitàr¡es i en matèria d'establiment de mecanismes de supervisió de la qualitat

del sistema. No s'accepta la proposta d'acord amb els arguments 1'a exposafs anteriorment
en relació amb I'apaftat c) de l'afticle 3.

d) 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. No s'accepta la proposta.
El projecte de norma crea i regula el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, no es
regula el funcionament de /es associacions privades de pacrenús. Per tant, no es considera
el lloc adient per abordar aquest assumpfe. Així mateix, l'a¡ticle 2.5 de la Llei Orgànica
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'assocr'ació, ja exigeix que l'organització interna
ielfuncionament de /es assocraôions ha de ser democràtic,, amb ple respecte al pluralisme.

e) Es proposa que la norma inclogui el mandat de publicació a la seu electrònica o el web
corporatiu del Departament de les actuacions o documents següents:

e.1) El reglament de funcionament intern quan sigui aprovat. S'accepta la proposta i
s'incopora altext del Projecte en un nou apartat de l'article.

e.2) Les convocatòries de les sessions del Consell les quals tindran un caràcter públic. No
s'accepta la proposta. Atorgar caràcter p(tblic a /es sessions del Consell dificultaria el seu
desenvolupament.

e.3) Els 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 Ia proposta pel
que fa a la publicació dels acords amb la referència de si l'acta està pendent d'aprovació.
S'incorpora altext del Projecte en un nou apaftat de l'a¡ficle.

e.4) L'informe anual d'activitats. S'accepfa la proposta i s'inclou en eltext det Projecte

- L'Associació Espanyola Contra el Càncer -Junta de Barcelona, mitjançant mail tramès a la
secretària General, suggereix que, per tal de garantir un criteri de transparència,
s'especifiqués el criteri de selecció o adjudicació que s'utilitza per a la representativitat i

elecció de les entitats del tercer sector. Així mateix, manifesten el seu interès a formar part
del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya. S'accepta ta proposta. Per tal de permetre
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l'accés de fofes /es associac¡ons a ta constitució del primer Consell Consultiu de Pacients de

Catalunya, se'ls demanarà per escrrT a fofes /es assocr,acions si volen formar paft d'aquest

Consell i a quines persones proposen. Així mateix, es modifica el text del proiecte per tal

d'incorporar en I'apaftat 2 de l'afticte 4 una previsió de rotació de /es assocr,acions de

pac¡ents representades que es regularà en el reglament de funcionament intern que s'ha

d'elaborar.

- La Federació Catalana d'Entitats Contra el Càncer (FECEC) sol'lic[a que un representant

seu form¡ part del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya. S'accepta la proposta en el

senf,T expressaf en el paràgraf anter¡or.

- El Servei Català de la Salut, mitjançant mail, fa diverses observacions

En primer lloc, fa referència a que el Projecte no inclou una definició de què s'ha d'entendre

per "sistema català de salut de responsabilitat pública", si bé conclou que no hi ha cap

objecció a I'expressió si resta clar a què es vol fer referència. El "sistema català de salut de

responsab ititat púbtica" s'integra per tots e/s cenfres i servers sanifans que proveeixen les

prestacions del Srsfem a Nacionalde Sa/uf per compte del Seryài Catatà de ta Satut. Aquesta

expressló és equivalent a I'emprada pet Decret 196/2010, de 14 de desembre, delsisfema

sanitari integrald'utitització p(tblica de Catalunya (SISCAT), que en I'afticle 1 estableix que la

seya constitució s'integra per: la xaila de centres d'internament d'utilitzaciÓ pÚblica de

Catalunya, la xarxa de centrçs i serveis sanifans d'àmbit comunitari d'utilitzaciÓ pública de

Catatunya i la xa¡xa de seryer,s de transport sanitari d'utilització p(tblica de Catalunya. Així

mateix, |afticte 2 del mateix Decret disposa que configuren elS/SCAf eß centres, seryers i
establiments sanifans segrienfs: e/s gestrbnafs per I'lnstitut Català de la Salut, e/s gesfionafs

per les entitats de naturalesa o titutaritat p(tblica que tinguin la consideraciÓ de mitians propis

de I'Administració de la Generatitat de Catalunya i ens que en depenen, els gestionats per

entitats de naturalesa o titularitat p(tblica diferents dels que tenen la consideració de mitians

propis, i e/s de titutaritat privada e/s seryers dels quals siguin necessaris per implementar les

previsions det Pla de salut de Catalunya i així ho sol'licitin. Per tant, l'expressió del Proiecte

de decret és clara i no s'ha de modificar.

En segon lloc, apunta que podria resultar convenient valorar si aquest òrgan pot ser

consultat pels òrgans que en depenen del Departamenl. L'apaftat e) de l'a¡'ticle 3 del

Projecte de decret determina com una de /es funcions del Consell Consultiu de Pacients de

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

distingir o excloure la possibititat que aquesfes peticions siguin adreçades per òrgans del

Depañament de Satut. Per tant, l'àmbit funcional que el Projecte de decret atorga al Consell

no impedeix aquest tipus de consulta. En qualsevol cas, i seguint I'establert en el propi

apañat e) de I'article 3 esmentat, Ies sol'licftuds dels òrgans del Depaftament de Salut
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s'hauran de canalitzar a través de la Secretaria General sense que es pugu¡n presentar

directament al Con sell Consulti u de Pacie nts. de Catal u nya.

En tercer lloc, suggere¡x que si el Consell Gonsultiu de Pacients de Catalunya és un òrgan

de consulta i participació, s'hauria de valorar per què s'inclouen com a membres una

persona de la Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris del

Departament de Salut i dues persones en representació del CatSalut. D'acord amb I'afticle 1

i amb I'afticle 2 del Projecte de decret, el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya es

concep com un òrgan de relació entre les associacions de pacients i I'Administració
competent en matèria de salut, que s'integra en I'estructura de l'Administració. En aquest

sentit, calque hi hagi una representació del Departament de Salut que és elcompetent en la

determinació de les polítiques sanifàres i del Seruei Català de la Salut, com a responsable
de la prestació dels seryers de salut.

Finalment, es qüestiona la funció de I'article 3.b), atès que es considera més pròpia d'un

òrgan actiu responsable de la prestació dels serveis de salut, que seria el Servei Català de

la Salut, que d'un òrgan de participació i consulta, atès que aquestes funcions es poden

incloure en les que el Projecte de decret d'estructura del Servei Català de.la Salut atribueix a

la Gerència d'Atenció Ciutadana. Aixi mateix, considera 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 com es poden adreçar al Consell i indicar

quines estructures orgàniques haurien de donar-li suport per dur a terme aquesta funció,

S'accepta la consideració que Ia redacció donada a I'a¡ticle 3.b) pot induir a pensar en una

funció activa. Tanmateix, no s'accepta la consíderació que la redacció indueix a pensar que

e/s pacr'enfs individualmenf es poden adreçar al Consell, afès que aquesta redacció també

s'utilitza en altres apaftats sense que s'hagiposaf de manifest aquest aspecfe iels afticles 1

i 2 del Projecte de decret ja deixa clar que el Consell es concep com un òrgan de

pafticipació i consulta dels pacienfs a frayés de /es assocr,acions de pacients. D'acord amb

l'exposat, es modifica la redacció del precepte que passa a ser "Vetllar per l'atorgament als
pacients del supott i assessorament necessari sobre qriesfions relacionades amb la
prestació phbtica de seryeis de satut tot incorporant el principi d'igualtat de tracte d'homes i
dones".

- L'Associació POVACC i la Fundació Miquel Valls han manifestat el seu interès a formar
part del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya. Tal com sha posat de manifest en

relació amb la mateixa sol.licitud formulada per d'altres entitats, S'accepta la proposta. Per
tal de permetre I'accés de fofes /es assocracions a la constitució del primer Consell Consultiu
de Pacients de Catalunya. seTs demanarà per escrit a fofes /es assocracions si volen formar
part d'aquesú Consell i a quines persones proposen. Així mateix, es modifica el text del
projecte per tal d'incorporar en l'apaftat 2 de l'article 4 una previsió de rotacio de /es
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assoc,¿rc,'on s de pacienfs represenfades que es regularà en el reglament de funcionament

intern que s'ha d'elaborar.

Novè: Es realitzen dues modificacions del text d'ofici. En primer lloc, en relació amb els

quinze representants de les associacions de pacients de I'article 4.1.c) es considera

necessari incloure un mecanisme que permeti manten¡r 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'entitats que s'inclouen en un o altre grup. Aquest

mecanisme s'incorpora mitjançant una disposició final.

En segon lloc, es considera que les referències al "Departament de Salut" s'han de substituir

per "el departament competent en matèria de salut", ja que aixi el text s'adapta a eventuals

canvis futurs de denominació del departament.

Desè: L'acceptació del suggeriment de I'Oficina Antifrau de Catalunya de modificar el rang

normatiu del Projecte per tal d'elevar-lo a decret comporta el canvi del procediment

d'elaboració de la norme per tal d'adaptar-lo al nou rang. En aquest sentit, en compliment

del principi de conservació d'actes administratius contingut en l'article 66 de la Llei 30/1992,

de 30 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment

administratiu comú, itenint en compte que la modificació del rang no ha suposat modificació

del contingut de la norma i que el procediment d'ambdues normes és coincident fins a la
fase en la qual es troba el projecte, es conserven i es consideren vàlids tots els tràmits

efectuats per a I'elaboració del projecte normatiu -informes preceptius, tràmit d'audiència

pública i tràmit d'informació pública- si bé les referències a "Projecte d'ordre" s'han

d'entendre fetes a "Projecte de decret".

Tanmateix, i per tal d'actualitzar la documentació que integra I'expedient corresponent a la
noima creadora del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, en data 30 de juliol de

2012, s'ha adaptat al rang de la norma tant la memòria general del projecte com la memòria

d'impacte de les mesures proposades pel projecte.

Onzè: Amb la modificació de rang del projecte i la incorporació de les altres esmenes

acceptades s'elabora la darrera i definitiva versió, en data 27 d'agost de 2012 que continua

la tramitació pròpia d'un decret, elqual requereix I'aprovació pel Govern.

Dotzè: Del contingut del Projecte de decret es desprèn que no es tracta d'un projecte inclòs

en l'àmbit d'aplicació de l'article 2.1.a) segon de la Llei 7l2OO5, de I de juny, del Consell de
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Treball, Econòmic i Social de Catalunya, segons el qual l'esmentat Consell ha d'emetre
dictamen preceptiu i no vinculant en relació amb aquells projectes normatius que regulen
matèries soc¡oeconòmiqes, laborals i d'ocupació.

Tretzè: Quant a la determinació de si s'ha de sol.licitar amb caràcter preceptiu el dictamen
de la Comissió Jurídica Assessora, s'han de fer les consideracions següents:

La Llei 5/2005, de 2 de ma¡g, de la Comissió Jurídica Assessora estableix a I'article 8.2 que

correspon a la Comissió Jurídica Assessora dictaminar preceptivament sobre els projectes

de reglament o de disposicions de caràcter general que es dictin per a desplegar les lleis o
el dret comunitari i les seves modificacions (lletra b); i en el cas de qualsevol altra matèria
que sigui competència de la Generalitat respecte a la qual la llei estableixi I'obligació de
demanar dictamen (lletra m).

D'acord amb la doctrina de la Comissió Jurídica Assessora, entre d'altreb en els dictàmens
264105,262105 ¡ 263/05 "la cetegoria de reglaments que preceptivament s'han de sotmetre a
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora 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 I'extensió o
profunditat en què es produeix dita remissió. També els reglaments organitzatius, si deriven
d'aquestes funcions, tenen la categoria de reglaments executius de lleis".

El Projecte de decret que crea el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya no constitueix
desplegament reglamentari de cap llei, sinó que es dicta en el marc de diversa normativa
anteriorment analitzada, la qual cosa no impedeix la seva consideració com a legal, ja que
tal com la mateixa Comissió Jurídica Assessora va posar de manifest en el seu dictamen
16/1996, elfet que un projecte reglamentari no desenvolupi cap llei concreta però es dicti en
el marc de diverses lleis, sense que el seu contingut afecti 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 el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora
en relació amb el Projecte de decret pel qual es crea el Consell Consultiu de Pacients de
Catalunya no és preceptiu, atès que no se subsumeix en cap dels supòsits þrevistos en
l'article 8.2 de la Llei 512005, de 2 de maig, sens perjudici que si s'escau, es pugui sol.licitar
amb caràcter facultatiu a I'empara d'allò que preveu I'article 8.1 de la mateixa Llei.
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3. Gonclusions

Analitzat el Projecte de decret pel qual es crea el Consell Consultiu de Pacients de

Catalunya, aquesta Assessoria Jurfdica I'informa favorablement, per tal que s'elevi al Govern

per e la seva aprovació.

I

Ma Salas
a I'Assessoria

Vist i plau

Maria Josep Borràs i Pascual
Advocada en cap
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