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El Govern aprova un nou sistema de contractació dels 
serveis sanitaris a càrrec del CatSalut 
 

 L’objectiu és que el model de contractació estigui més enfocat a 
millorar els resultats en salut, així com una major integració dels 
serveis i nivells assistencials que estimuli l’eficiència del conjunt 
del sistema 

 Els canvis més substancials del nou model són el reconeixement 
d’una part econòmica lligada a resultats i el canvi en l’atenció 
primària, que tindrà més capacitat d’adequar la derivació i 
resposta de l’atenció especialitzada 

 
El Govern ha aprovat el decret pel qual es regula la contractació i prestació 
dels serveis sanitaris a càrrec del Servei Català de la Salut (CatSalut). Aquest 
decret regula els encàrrecs de gestió dels serveis públics que s’han d’establir 
entre els centres del SISCAT (Sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya) i el CatSalut, i els sistemes de contraprestació per la gestió 
d'aquests serveis públics.  
 
La finalitat del nou sistema de contractació i contraprestació dels serveis és 
prioritzar els resultats clínics i de salut en el nivell més adequat de resolució i 
amb la millor accessibilitat, d'acord amb les necessitats de la població de cada 
territori, establint objectius de resultats i mecanismes que incentivin les 
sinergies entre els diferents centres i serveis al servei d'aquests resultats. 
 
El decret s’acull a les previsions del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, 
aprovat per Acord de Govern/13/2012 de 21 de febrer, que estableix que el 
sistema de contractació s’ha d’adaptar a les necessitats de la població, amb 
l’objectiu que estigui més enfocat als resultats de salut, així com una major 
integració dels serveis i nivells assistencials i que estimuli l’eficiència del 
conjunt del sistema. 
 
En resposta a aquestes directrius, els canvis més substancials del nou model  
són el reconeixement d’una part econòmica lligada a resultats i el canvi en 
l’atenció primària, que tindrà més capacitat d’adequar la derivació i resposta 
de l’atenció especialitzada. 
 
A part d’aquests dos grans canvis del model, el decret també presenta 
novetats a nivell intern de les diferents línies d’atenció (atenció hospitalària i 
especialitzada; atenció especialitzada familiar, comunitària i de salut pública 
en l’àmbit de l’atenció primària i atenció sociosanitària). En aquest sentit, el 
decret potencia alternatives a l’hospitalització convencional, una major 
utilització de les TIC o una major coordinació entre les diferents línies 
d’atenció.  
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El Govern planteja un requeriment a l’Estat contra el 
Reial Decret sobre producció d’energia elèctrica a 
partir d’energies renovables, cogeneració i residus 

 
 El Govern considera que la nova norma excedeix les 

competències estatals i envaeix les que reconeix l’article 133 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya 

 Amb aquesta acció, el Govern de la Generalitat amplia la defensa 
jurídica de les seves competències en matèria d'energia, que la 
reforma propugnada pel Govern central posa en entredit 

 Aquest requeriment d’incompetència és el pas preceptiu previ al 
plantejament d’un conflicte de competència davant del Tribunal 
Constitucional 

 
El Govern ha acordat avui formular un requeriment d’incompetència al Govern 
de l’Estat sobre diferents articles del Reial Decret 413/2014, de 6 d’abril, pel 
qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts 
d’energies renovables, cogeneració i residus, ja que considera que aquesta 
norma excedeix les competències estatals i envaeix les de la Generalitat de 
Catalunya. Aquest requeriment d’incompetència és el pas preceptiu previ al 
plantejament d’un conflicte de competència davant del Tribunal Constitucional. 
 
Concretament, el requeriment afecta els articles 8, 30 i 35 i a la disposició final 
primera del Reial decret 413/2014, de 6 d’abril, que fan referència als 
procediments d’informació i recollida de dades, inspeccions periòdiques i 
aleatòries i a l’atorgament d’autoritzacions de noves instal·lacions, de  
modificacions de les existents o de transmissió o tancaments d’instal·lacions. 
Els articles mencionats buiden les competències reconegudes a la Generalitat 
de Catalunya, ja que vulneren l’esquema de distribució de competències que 
fixa tant l’article 149 de la Constitució espanyola com l’article 133 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya.   
 
Per això, mitjançant aquest acord, el Govern de la Generalitat requereix al 
Govern de l’Estat que adopti l’acord de derogar els preceptes esmentats del 
Reial Decret 413/2014, de 6 d’abril, i l’insta a elaborar una nova regulació 
respectuosa amb les competències de la Generalitat en matèria de producció 
d’energia elèctrica a partir de fonts d’energies renovables, cogeneració i 
residus. 
 
Amb aquesta acció, el Govern de la Generalitat amplia la defensa jurídica de 
les seves competències en matèria d'energia, que la reforma propugnada pel 
Govern central posa en entredit. Cal recordar que la Generalitat ja ha 
interposat recurs d’inconstitucionalitat contra el Reial decret que regula la 
retribució de la distribució d’energia elèctrica i contra el decret 
d’interrompibilitat.  
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Altres acords del Govern 
 
El Govern aprova la constitució de l’entitat municipal descentralitzada de 
Sant Miquel de Balenyà, a Seva 
    
El Govern ha aprovat el Decret de constitució de l’entitat municipal 
descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà, a Seva (Osona). Amb aquesta 
aprovació es tanca l’expedient de constitució, l’inici del qual va aprovar el ple 
de l’Ajuntament de Seva, d’acord amb el que estableix l’article 79 del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
  
L’expedient de constitució de l’EMD de Sant Miquel de Balenyà ha acomplert 
tots els requisits i passos legals necessaris. Dins el període d’informació 
pública, l’acord del ple no va rebre cap al·legació i l’Ajuntament de Seva va fer 
arribar l’expedient a la Direcció General d’Administració Local, que va emetre 
un informe favorable, perquè l’expedient havia estat tramitat de forma correcta 
i acreditava el compliment dels requisits establerts en la legislació de règim 
local.  
 
D’acord amb l’informe favorable de la Comissió de Delimitació Territorial i el 
dictamen també favorable de la Comissió Jurídica Assessora, es considera 
que a Sant Miquel de Balenyà concorren circumstàncies de naturalesa 
geogràfica, històrica, social, econòmica o administrativa que justifiquen la 
creació de l’entitat municipal descentralitzada, que compta amb els recursos 
suficients per complir les seves atribucions i que la seva constitució no suposa 
una pèrdua de qualitat en la prestació dels serveis generals del municipi de 
Seva. 
 
La participació de la nova entitat en els ingressos de Seva i la divisió 
patrimonial s’ha de fer d’acord amb el que disposa la memòria de creació de 
l’entitat municipal descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà. L’òrgan de 
govern que regirà la nova entitat fins a les pròximes eleccions locals s’ha de 
constituir conforme al que disposa el Decret 78/1998, de 17 de març, pel qual 
es regulen les comissions gestores municipals. 

 
El Govern aprova el Decret de reestructuració del Departament de Salut 
 
El Govern ha aprovat el Decret de reestructuració del Departament de Salut, 
que configura un nou model orgànic de la Secretaria de Salut Pública. 
L’organisme assumirà, a més de les funcions de definició i planificació de les 
polítiques i estratègies de salut pública i el lideratge de les actuacions 
interdepartamentals en aquesta matèria, les funcions executives de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya, així com les tasques en matèria d’avaluacions 
mèdiques de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM). 
 



 

 

Acords de Govern. 05.08.2014  

Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

5 

El text també desenvolupa l’estructura de la Secretaria de Participació Social i 
Local en Salut, que assumeix funcions en relació amb els òrgans de 
participació local i ciutadana del sistema sanitari públic. 
 
S’adscriuen a la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries les 
funcions i els òrgans d’inspecció sanitària, i s’atribueixen a la Direcció General 
de Planificació i Recerca en Salut les funcions executives en matèria de 
professions sanitàries. 
 
Amb l’acord aprovat avui es tanca el procés iniciat l’any passat amb el Decret 
56/2013, de 22 de gener, de reestructuració del Departament de Salut, que va 
fer una primera distribució de competències en l’estructura departamental. 
 
 
El Govern reforça la cobertura assistencial en infermeria 
 
El Govern ha declarat avui d’interès públic el desenvolupament d’un altre lloc 
de treball de caràcter assistencial en determinats àmbits del sector públic per 
part del personal titular d’infermeria. Aquesta declaració reforça l’Acord de 
Govern 134/2010 de 20 de juliol, pel qual es declarava d’interès públic el 
desenvolupament d’un segon lloc de treball dels professionals titulars 
d’infermeria. Amb aquest nou acord de Govern es reforcen les eines que 
faciliten una contractació més àgil dels professionals per garantir una bona 
cobertura assistencial a tot el territori. 
 

Els àmbits d’infermeria assistencial que requereixen d’una més alta 

qualificació tècnica i/o expertesa engloben l’atenció especialitzada en l’àmbit 

hospitalari; l'atenció en l'àmbit d'urgències i emergències; l’atenció 

especialitzada en l’àmbit penitenciari i de serveis socials, i l'atenció 

especialitzada en l’àmbit de l’atenció primària de salut. 
 
 
 


