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De conformitat amb el que preveu I'artiele 67 de la L1ei 26/2010, de 3 d'agost, de
regim juridic ¡ de procediment de les administracions públiques de Catalunya, em
plau d'acompanyar-vos, el Projecte per la qual s'actualitza I'annex del Decret
196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanítari integral d'utilització pública de
Catalunya (SISCAT), als efectes que abans de quinze díes ens feu arribar les
vostres al'legacions, si s'escau.
Us adjunto, aixi mate/x, la memoria general i la memoria d'avaluació de I'impacte de
les mesures proposades d'acord amb I'artiele 64 de la L1ei 26/2010, de 3 d'agost,
que han d'acompanyar tot projecte de disposició reglamentaria.

í

L'expedient del Projecte resta a la' vostra disposició, per ser consultat, en les
dependencies de l'Assessoria Jurldica del Departament de Salut, Travessera de les
Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, Oa02a Barcelona. També es pot consultar, durant
el perlode esmentat, a I'adre¡;;a web http://salutweb.gencat.cat, apartat Departament
(Decisions i actuacions de rellevancia jurldica - Normativa en curs d'elabóració).
A entament,

Albert Serra Martín
Secretari general
Barcelona, 27 de mar¡;; de 2017
(Ret.: MJB/ed)

Travessera de ¡es Corts, 131-159
Pavell6 Ave Maria
OS028 Barcelona
Tel. 93 227 29 00
Fax 93 227 29 90

salulweb.gencat.cat
canalsalut.genca[cat

QRDRE SLT/
/2017, d__ d
,per la qual s'actualitza I'imnex del Oecret
196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utililzació pública 'de
Catalunya (SISCAT).

El Oecret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'uIHització pública
de Catalunya (SISCAT) (DOGC núm. 5776, de 16.12.2010), estableix que esta integrat
per la xarxa de centres d'internament d'utilització pública de Catalunya, la xarxa de
centres i seNeis sanitaris d'ambit comunitari d'utilització pública de Catalunya i la xarxa
de seNeis de transport sanitari d'utilització pública de Catalunya.
L'article 10.2 de l'esmentat Decret 196/2010, de 14 de desembre, estableix que I'annex
d'aqiJest Oecret recull els centres que, d'acord amb els criteris de planificació del mapa
sanitari, sociosanitari i de salut pública, aprovat pel Govern de la Generalitat, integren
aquesta' xarxa; i, a aquest efecte, la disposició addicional primera del mateil< Oecret
estableix que la persona titular del Departament de Salut pot actualitzar la relació de
centres d'internament'd'utilització pública de Catalunya indosos a I'annex del Oecret,
d'acord amb els criteris de planificació del mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública
aprovat pel Govern de la Generalitat, i tenint en compte la posada en funcionament de
nous
assistencials.
. centres i les necessitats
.
El Consell de Direcció del SeNei Catala de la Salut, en la sessió del 30 de gener de 2017
ha aprovat la proposta d'incloure al SISCAT dos' nous centres a la xarxa .qe centres
d'internament d'utilització pública de Catalunya (dins de I'ambit sociosanitari i de salut
mental respectivament), amb la consegüentment necessitat d'actualitzar la relació de
centres d'internament.d'aquest sistema.
Per tot aixó, d'acord amb el que estableix la disposició addicional primera del Decret
196/2010, de 14 de de,sembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de
Ca:talunya (SISCAT),

Ordeno:
Article 1
Es modifica l'annex del Oecret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral
d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), de manera que s'afegeix a I'apartat
sociosanitaris, subapartat Regió Sanitaria Camp de Tarragona, el centre següenl:
Centre:· Hospital del Vendrell.
Adrec;:a: Ctra~ Barcelona, s/n
CP: 43700.
Localitat: Vendrell.
Article 2
'

..

E.s modifica I'annex del O/3cret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral
d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), de manera que s'afegeix a I'apartat salut
mental, subapartat Regió Sanitaria L1eida, el centre següent:

Centre: Hospital Sant Joan de Déu de L1eida.
Adreca: Av. de la Canadiense, sector sud 5, sIn.
CP: 25001.
Localitat: L1eida.

DisposiciQns finals
Primera
Aquesta Ordre entra en vigor I'endema de la publicació en el DOGC.
Segomi
La inclusió de I'Hospital Sant Joan de Déu de L1eidii a I'annex del Decret 196/2010, de
14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT),
té efectes
des de 1'1 d'abril de
.
. 2017.
Barcelona, _ _ d,

Antoni Comín i Oliveres
Conseller de Salut

de 2017
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MEMORIA GENERAL
Norma: PROJECTE D'ORDRE PER LA QUAL S'ACTUALlTZA L'ANNEX DEL
DECRET 196/2010, DE 14 DE DESEMBRE, DEL SISTEMA SANITARI
INTEGRAL D'UTILlTZACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA (SISCAT).
1.- Justificació de la necesailat de la disposicló reglamentaria
d'aquesta a les finalitats que es persegueixen

adequacio

El sistema sanitari integral d'ulililzaci6 pública de Catalunya (SISCAT), regulat pel Deeret
196/2010, de 14 de desembre, esta eonslitu'il per:
a) La xarxa de centres d'internament d'utililzaci6 pública de Catalunya.
b) La xarxa de centres i serveis sanitaris d'ambit eomunitari d'utilitzaci6 pública de
Catalunya.
e) la xarxa de serveis de transport sanitari d'utilitzacl6 pública de Catalunya.
l'annex d'aquesl Oeeret recull els centres que, d'acord amb els criterís de planificació del
mapa sanitari, sociosanilari i de salut pública, integren la xarxa de centres d'lnternament,
en les linies assistencials d'aguts, sociosanilaris i de salut mental.
La seva disposlció addicional 1 estableix que, d'acord amb els esmentats criteris i tenint
en compte la posada en funcionament de nous centres i les necessitats assistencials, la
persona titular del Departament de Salut pot actualilzar la relació de centres
d'internamenl d'utililzaci6 pública de Calalunya inclosos a I'annex d'aquest Decrel.
l'annex inicial es va elaborar en base a la informaci6 provinent de les regions sanitaries
del Servei Catala de la Salut (CatSalut), preperes en el territori als centres, i altra
informació disponible a nivell central.
Fins a la data han lingut 11oc deu actualilzacions de I'annex del Decret del SISCAT. Amb
motiu de la recepci6 de noves propostes de modificació des de ies Regions sanitaries per
ajustar la relacíó de centres a les necessitals assistencials, es considera procedent
tramitar una nolla proposta de disposició, que incorpori centres d'internamerlt en les linies
assistencials segons es descriu a continuació:
CENTRES SOCIOSANITARIS:
Regió Sanitaria Camp de T8rragona

Hospital del Vendrell
Ctra. Barcelona, sin
4370q El Vendrell
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La Regió Sanitaria Camp de Tarragona proposa actualitzar la relació de centres
d'internament del SISCAT amb la íncorporació a la IInla sociosanltaria de I'Hospital"del
Vendrell, que actualment está incl6s dins la Iinia d'atenci6 hospitalaria i especialitzada, i
que disposa deis recursos adequats per "a la prestació de serveis sociosanitaris.
En aquesta Regi6 s'observa una certa mancan9a de recursos sociosanitaris segons els
criterls generals de planificació assistencial, i per aquest motiu, s'ha plantejat una
reordenació de I'atenció sociosanitária tenint en compte els recursos assigmits,
I'estructura assistencial existent i les Ifnies d'actuació fixades pel Pla de Salul en all6 que
fa referéncia a l'at!3nció ¡¡ la cronícítat.
Es considera necessari assístencialment que les persones que requereixin aquest típus
d'atenció sociosanitaria en el territori puguin també ser ateses en el dispositiu propasa!.
SALUT MENTAL:
Regió Sanitária Ueida
Hospital de Sant Joan de Oéu de L1eida
Av. de la Canadiense, sector sud 5, sin
.25001 L1eida
La Regi6 Sanitária L1eida propasa actualilzar la relacló de centres d'internament del
SISCAT amb la incorporació a la Iinia de salut mental d'aquest dispositiu, que té prevista
la seva propera posada en funclonament, i que esta dissenyat segons les funcions a les
quals s'adre9aran els diferents espais.
Les noves instal-lacions permetrien disposar de la capacitat suficient per oferir les unitats
i places que indica el PI;! Director de Salut Mental i Addícions per a la Regió Sanitárla
L1eida i la poblacló de referencia deis territoris de la seva área d'influencia, com la Regió
Sanitaria Alt Pírineu i Aran.
L'Hospital de Sant Joan de Oéu de Ueida podria acollir serveis d'hospitalització
psiquiátrica i d'hospital de dia i altres de suport, en par! traslladats d'aUres estabiíments
.com el Centre Assistencia.l Sant Joan de Déu d'Almacelfes. ¡ncl6s a la relacíó de centres
d'internament de salut mentai de I'annex del Oecret del SiSeA1.
Davant els terminis de tramitacló d'una disposició de caracter general, sense perjudlci de
la verificaci6 en el moment de I'adopcló de I'Ordre deis requisits adminislratius referents
als ~entres. d'lnternament d'utililzació pública, es proposa /'aprovacló de la present
proposta que permetra .1'lnlci de la nova actualització de i'annex del Oecrel del.5ISCAT.
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2.- Mare nonnatlu en que s'insereix
A partir de I'efeelivitat del Reial Oeeret 1517/1981, de 8 de juliol, sobre traspassos de'
serveis de la Seguratat Social a la Generalitat de Catalunya en matária de Seguretat
Social (INSALUO, INSERSOj, es va observar la neeessitat de eomptar amb els hospltals
eoneertats d'una ·forma continuada ¡estable per lal de garantir I'assisléncia sanll¡iria, atás
que els centres Iraspassals resullaven Insuficienls. Mitjan,anl el Oecrel 202/1985, de 15
de juliol, de creaeió de la Xarxa Hospitalaria d'Utllilzaeió Pública (XHUP) es va configurar
una xarxa de centres adre,ada a la preslacló de I'assistáneia sanilaria públic'a als
pacienls que requerissin aieneió hospitalaria.
La L1ei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, també va preveure que els hospitals
genarals del sector privat que ho soHicilln siguln vineulals al Sistema Nacional de Salut,
d'aeord amb un protocol definit, sempre que per les seves caracterlstiques téeniques
siguln homologables, les necessitats assistencials ho justifiquin I les disponibililals del
seclor públie ho perTlJetin.
La L1ei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanilaria de Calalunya (LOSC), va reeollir
I'existencia de la XHUP als efectes d'assollr una óptima ordenacló hospitalaria que
permeti l'homogeneIlzació adequada de les prestacions, regulanl-Ia "nlclalment en I'article
43 I següenls, i lambá va preveure la creacló d'una xarxa d'hospilals per a crónics. .
Poslerlormenl, es va avan,ar en la regulacló de les xarxes d'ulililzació pública de centres,
serveis i establlments soclosanilaris, i de cenlres, serveis i establlments de salut menlal,
per mlljá, ¡lels Decrets 242/1999, de 31 d'agost, i 213/1999, de 27 de juliol,
respectivamenl.
Totes aquestes xarxes havien d'acluar de manera coordinada per lal d'oferir uná alencló
integral a la salut de la ciuladania, I van constituir el SISCAT, iniefalment regulat pel
Oecrel 378/2000, de 21 de novembre, que afegla als anleriors els centres I serveís
d'alenció primária.
Amb I'objectiu d'avan,ar en la eoncepció Integral I integrada del sistema sanitari a
Calalunya, que és un deis príncipis informadors establerts en la LOSe, pel que fa a la
provisi6 deis serveis, es va transformar el SISeAT, de manera que indogués lotes les
xarxes, no lant pel seu carácler monografic, sinó pel lipus de serveis que 'presten; de
manera que el SISCAT resta configurat per la xarxa de cenlres i serveis d'lnternament, la
xarxa de centres i serveis comunitaris i la xarxa de lransport sanilari d'utililzacló pública.
Aquesl sistema es complela amb la previsió d'un Cataleg de polencials prove'ldors que
integra altres proveIdors de serveis sanitaris no inlegrals en les xarxes anteriors. .
L'annex del Decre1196/2010, de 14 de desembre, recull els cenlres que integren la xarxa
de centres d'inlernament, en les Uníes assistencials d'aguts, sociosanilarls i de salul
3
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mental, I en apllcaeió de la seva dlsposlcló addlclonal 1 ha estat actualitzat per l'Ordre
SLT/346/2D11, de 30 de novembre, de modlficacló parcial; l'Ordre SLTl222/2012, de 17
·de juliol, que conté una aetualització general d'aquest annex; l'Ordre SLT/2B/2013, de 12
de febrer; l'Ordre SLT/BO/2014, de 12 de mare; l'Ordre SLT/214/2014, de 4 de juliol;
l'Ordre SLT/313/2014, de 13 d'octubre; I'Ordre SLTl27/2D15, de 5 de febrer; l'Ordre
SLT/11B/2015, de 21 d'abril, amb noves modificacions parclals; l'Ordre SLT/23?/2016, de
2 de selembre, que té una actualítz~c/6 general de I'annex: / i l'Ordre SLT/33B/2016, de
12 de desembre, que realitza una modificacl6 parcial,

3,- Relació de dlsP9slcions afectades i taula de vigencies

. Arfic!es
afeelals

TIto! de la disposiei6

'~."

"

; Decret 196/2010, de 14 de desembre, del: DisposicJó
, SISCAT
addlcional1

I Annex

l·

Tipus d'afeelaci6

Directa, per aplicacl6
de la seva reguli\ció
Directa, per modificacl6
del seu contlngut

I

4, Competencia de la Genoralitat sobre la materia
L'article 162.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, estableIx que correspon a la
Generalilat, en materia de sanitat I salul pública, la competencia exclusiva sobre
I'organllzació, el funcionament Intern, I'avaluacló, la inspecc/ó I el control de centres,
serveis i establiments sanltarls.
Els apartats a) i b) de ¡'article 162.3 afegeixen que correspon a la Generalilat la
competencia compartida, d'una banda, en I'ambit de l'ordenaci6, la planificació, la
de.termlnacló, la regulaci6 I !'execució de les prestac/ons i els servels sanilaris,
sociosanltaris i de salut mental de caracter públíc en tots els nívells i per a tola la
. ciutadanla i, d'altra banda, en l'ordenaci6, la planificació, la determlnació. la regulació i
I'execució de les mesures I les actuaclons destinades a preservar, proteglr i promoure la
salut pública en tols els amblts.
De conformitat amb l'article 111 de "Estatut d'Autonomla, correspon a la Generalilat, en
I'ambit de les seves compelencles compartides amb l'Estat, la potestat legislativa, la
potestat reglamént,~ria I la funció executiva. en el marc de les bases que fixi l'Estal
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5. Relació motivada de les persones i les entltats a les quals s'ha d'atorgar el
tramit d'audiéncle I Procedencia de sotmetre I'expedlent a Infonneció pública
Les entltats titulars deis convenis i contractes relacionats amb les xarxes del SISCAT
estan presents en el Consell de Direcció del Servei Catala de la Salut a través de la
representació que tenen les organitzacions empresarials más significatives de Cataiunya,
aixl com les entitats representatives deis sectors económics i socials. D'acord amb aixó,
les entitats amb possibles interessos atectats tenen coneixement previ d~aquest projecte
en el Consell de Direcció del Servei Catala de la Salut.
No obstant aixó, se sotmet a consideració juridica la realització del tr8mit d'audléncia, aixi
conl el d'intormació pública, per a coneixement previ general.
!

.---;1r

/ , ;.¡-1/_ ---

1I

Cristina Nada)'i sJ¡~artin
Directora de, l'Ar~f d[Atencló Sanitaria
Barcelona.

'6 d9;'eJer de 2017
f
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INFORME; COMPLEMENTARI A LA MEMORIA GENERAL DEL PROJECTE
O'ORORE PER LA QUAL S'ACTUALlTZA L'ANNEX DEL DECRET 19612010, DE 14 DE
DESEMBRE, DEL SISTEMA SANITARI INTEGRAL D'UTILlTZACIÓ PÚBLICA DE
CATAlUNYA (SISeAT)

En data 6 de febrer de 2017 es va realitzar la Memoria general per la tramitació del
projecte d'Ordre per la qual s'aclualilza I'annex del Decre119612010, de 14 de desembre,
qu'e regula el SISCAT, amb la incorporacio de dos cenlres, un de la Regió Sanitaria
Camp de Tarragona a la Hnia sociosanitaria, i I'altre de la Regió Sanitaria L/eida 'a la IInla
de salut mental.
L'annex de I'esmenlal Decret recull els cenlres que, d'acord amb els criteris de
, planificació del mapa sanilari, sociosanltari i de salut pública, integren la xarxa 'de centres
d'intemament d'utililzació pública de Catalunya, en les Hnie~ assistencials d'aguts¡
soclosanitaris i de salul mental; annex que pot ser objeete d'actualitzaeló miljanc;ant Qrdre
de la persona titular del Departament de Salul.
En concret, ,pel, que fa al cenlre Hospital de Sant Joan de Déu, ubicat a I'avinguda de
Canadiense, seclor sud 5, sIn, de L/eida, que conslava en la Memoria general, des de
Regió Sanitaria corresponent es planteJa la neeessitat per molius assistencials que
seva inclusió lingui efectes des de 1'1 d'abril de 2017; per aquesta raé, es confeccion¡¡¡
present informe complementari.

la
la
la
el

Un copo realilzades les obres i instaHacions necessáries per a les funcions a les quals
s'adrec;aran els diferents espais, aquest dlsposiHu té prevista la seva posada en
funcionament en la data proposada,
Les' noves inslaHacions permelrien disposar de la eapacitat suficlenl per oferir les unilats
i places que indica el Pla Director de Salul Mental i Addieions per a la Regió Sanitaria
L/eida, i la població de referimeia deIs terriloris de la seva área d'influéncia, com la Regló
Sanitaria AIl Pirineu i Aran; i oferir una miilor atenció a les persones pacienls.
L'Hospilal de Sanl Joan de Déu de L1eida podria acollir serveis d'hospitalilzació
psiquiátrica i d'hospilal de dia I altres de suport, en part traslladats d'allres eslabliments
com el, Centre Assistencial Sanl Joan de Déu d'Almaeelles, gestionat per la maleixa
enlitat, i que esta inclos a la relació de centres d'inlemament de salut menta'! de l'annex
del Deéretdel SISCAT.

,
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Sense perjudlél de la verificació en el moment de I'adopció de l'Ordre deis requlsits
administratius referents als cenlres d'internament d'utifltzació pública, I de la possible
tramilació d'un conveni de vinculació del centre a la xarxa d'internament, aquesta Dlrecció
d'Area informa favorablement que la incorporacló de l'Hospltal de Sant Joan de Déu de
L1eida a I'annex del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del SISCAT, en la IInía

"'""'j?!'7 "'","',
I
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N~é1all anma~ln

ir

~'rectora/e a d'A~nció Sanitaria
~arcelJa, 14 d mar,,: be 2017
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MEMORIA D'AVALUACIÓ DE L'IMPACTE DE LES MESURES
PROPOSADES
Tltol de la dlsposiCló:
Projeete d'ORORE per la qual s'aetualilza ¡'annex del Oseret 196/2010, de 14 de
desembre, del sistema sanitari integral d'utilitzaciá pública de Catalunya (SISCAT).
1. ANALISIS DEL CONTEXT IIDENTIFICACIÓ DE LES OPCIONS DE REGULACIÓ

A'

Identificació del problema

•

Definir la naturalesa i extensió del problema.
Necessitat d'actualització parcial de la informació referent als centres
d'intemament ó'utilització pública de Calalunya, que conté I'annex del Decre!
196/2010, del SISCAT.

..
•

Identificar la població afectada, de forma directa i indirecta.
No hi ha afeclació directa de la població.
L'actualització de les dades es realitzara per motius de seguretat jurídica i de
coheréncia de la informació vers la ciutadania, com a potencial usuaria del
sistema públic de saiut.

•

Detallar les causes que motiven la intervenció.
Rebuda la informació des de la Regió Sanitaria Camp de Tarragona i Regió
Sanitaria L1eida. es considera necessaria la incorporaci6 de dos centres a la
relació de centres d'internament d'utilitzaci6 pública de Catalunya, davant les
necessitats i recursos assistencials del territori.

•

Dísposar d'informació actualitzada pot facilitar I'activitat
administrativa i I'exercici de drets per part de la poblaci6.

'.

,I

I

,,

j

Incloure una evidéncia empirica que contextualitzi el problema.

•

assistencial .

I

Establir les IInies principals de I'escenari base
Existencia de la xarxa de centres d'internament d'ulilització pública de Catalunya,
'que conté I'annex del Decret del SISCAT, amb les entitats titulars deis quals el
CatSalut poI establir convenis dI;! vinculació, en aplicació de la l10rmativa
assislencial del sector salul.

~ CatSalut
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Esuibliment deis objectius

..

Determinar els objectius de la intervehció, que han de ser congruents amb el
problema a resoldre.
L'objectiu de l'acluacl6 és I'actualitzaeió de I'annex del Decret del SISCAT, que
conté la r€llael6 de centres de la xarxa d'internament d'ulilitzacló pública de
Catalunya, amb motlu de la incorporació d'un centre a la Unia sociosanitária i d'un
. aUre a la Unia de salut mental, que pot obrir la posslbilitat d'estabUr convenis 'de
vinculaci6 a la xarxa.

e

Idenllficacl6 de les opcions de regulacló

•

Identificar les principal 5 opcions possJbles (i sempre, I'opcló de "no fer res'):
);. No normatives.
);. Normatives.
Es considera que l'opció ha de ser normativa, ales que la disposició addieional 1
del Decret 196/2010, del SISCAT, estableix que la persona titular dei Departament
de Salut pot actualitzar la relaeló de centres d'internament d'utililzació pública de
Catalunya inclosos al seu annex.

•

Valorar els motius per descartar aquelles opeions que no hagin de ser analilzades
a I'apartat 2).
De conformitat amb I'exposat, es considera que no hi ha opcions no normatives
per actualitzar la relació de centres d'internament del SISCAT.
En cas de no fer res, s'utililzaria informadó no actualitzada i no concordant amb la
raalital.

2) ANAuSI DE L'IMPACTE DE LES OPClONS DE REGULACIÓ CONSIDERADES
A

Informe d'fmpacte pressupostari

•

Identificar I'impacte de les opcions considerades en els recursos personals i
malerials de l'Administració de la Generalitat, entre altres:
);. Costos d'exeeució (inspecció, seguiment, controi)..
Es tramita la proposta de regulació a Impuls del CatSalut, sense un impacte
especific en els recursos de l'Admlnlstracló pel fet de la inclusió de centres a
I'annex del Dec~et del SISCAT.
' ..
,
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o

Identificar I'impacte de les opcions considerades en el pressupost de la
Generalilal:
l> En els Ingressos.
l> En la despesa.
L'opció considerada no té un impacte en el pressupost de la Generalitat, atés que
es produeix una actualització de les dades, i la corresponent modiflcació de
I'annex del Decret del SISeAT no comporta un impacte directe' de caracter
económico

o

En cas d'impacte pressupostari, identificar les fonts i els p,ocediments de
flnan~ament

Es considera que la proposta no té un impacte pressupostari, que requereixi'fonts
i procediments de financament addiciona/.
o

Identificar, si escau, I'impacte de les opcions considerades en el pressupos.t i en
els recursos personals i materials de les entitats locals.
Aquesta opció no representa un impacte en el pressupost o en els recursos de les
entltats locals.

e
Informe d'lmpacte económlc i social
o

Identificar els impactes rellevants de les opclons considerades sobre la realitat
económica, entre altres:
r

~

Impacte sobre la competencia.
Impacte sobre les pimes. Resultat Test de pimes.

La proposta no té un impacte rellevant sobre la realitat económica.
No es una regulació nova i no hi ha impacte sobre la competencia

•

° les pimes.

Identificar els impactes rellevants de les opcions considerades sobre la realitat
social, entre altres:
l> Impacte sobre la infancia.
l>
Es considera que no existeix impacte relleliant sobre la realitat socia/.

e
Informe d'lmpacte normatiu en termes de simpliflcació i reduccló CIé. csrregues
adminlstratlves

3
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•

Identificar I'impacte de les opcions considerades des de la perspectiva de la
simplificació de procediments i tramits i la reducció de carregues administratives:
l> Valorar la necessitat i proporcionalitat de les mesures d'intervenció
administrativa.
l> Identificar, quanllficar I justificar les carregues administratives previstes.
l> Valorar l'impacte de les opcions sobre les. pimes. Resullat Test de
pimes.
L'opció considerada no té impacte sobre procediments ni tramits, es formalltzara
normativament i es tara pública.
Es valora necessaria i proporcionall'acluació administrativa.
No hi ha incidencia sobre les carregues adminlstratives, ja que no es modifica la
regulació existent en el Decret del SISCAT, ni tampoc impacta en les pimes.

•

Identificar l'impacte de les opcions considerades en termes de simplificació
normativa: reducció de teXtos i de conllnguts normatius.
Es tracta de I'aplicació de la disposició addicional 1 del Dscret 196/2010, del
SISCAT, abans esmentada. Ates el seu objecte, no es tracta d'un tipus de
disposició valorable en termes de simplificació normativa.

1--

D

Infonne d'lmpacte de genere

•

Determinar si les opcions considerades produeixen un impacte diterent entre els
homes i les dones.
L'opció proposada no té impacte des de la perspectiva de genere.

•

Determinar si les opcions considerades promouen la igualtat entre els homes i les
dones:
l> Des de la perspectiva de les concretes mesures previstes.
l> Des de la perspectiva de la utilització delllenguatge no sexista.
Ates I'objecte de la regulació, no es possibie preveure mesures en materia de
genere. S'utililza un lIengualge no sexista.

31 COMPARACIÓ DE LES OPCIONS DE REGULACIÓ CONSIDERADES

•
'"

P.onderar els impactes positius i negatius de cadascuna de les opcions
consider¡¡~es per assolir els objeclius:

4
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Es considera procedent I'opció normativa, ja que no hi ha opcions no normatives
per actualilzar la relació de centres d'internament del SISeAT que conté I'annex
del Decret 196/201D, de 14 de desembre. L'impacte haura de ser posiliu per a
l'Administració ¡ la ciutadania.

•

Determinar I'opció normativa escollida, que ha de respectar .els prlncipls de bona
regulaci6:
~ Els
principls de necessital, proporcionalitat, segurelat jurídica,
transparencia, accessibilitat, simplicital j eficacia.
~ El principl "pensar primer a pelita escala".

,
Com que la disposició addicional 1 del Decret 196/2010. del SISCAT, estableix
que la persona titular dei Departament de Salut pot aclualitzar ia reiacló de cenlreS
d'lnternament d'ulililzació pública de Catalunya Inclosos al seu annex, es propasa
la tramitació d'una Ordre, que haura de seguir el procediment previst per a la
tramitació de disposicions, ¡respectara els principis de boria regulació (necessilat,
segurelat, transparencia, simplicitat....). pensant en I'escala coinciden! amb I'abast
territorial i funcional de ¡'esmentat Decre!. .

41IMPLEMENTACIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LA NORMA
• . Determinar les mesures d'execució necessaries per garantir el compliment de la
nova regulació i preveure, si escau, una planificació per a I·execució.
No cal preveure mesures d'execucíó e'speclfiques per garantir el compliment de la
regulació ni una planificació per a la seva execució. En el seu cas, es podra
valorar posteriorment I'establiment de 'con",enl de vinculació deis centres a la
xarxa.

•

Identificar, si escau, els indicadors relacionats amb els obJectius de la intervenció
que permetin valorar I'eficacia i eficiencia de I'opció escollida un cap aprovada la
norma.
No es considera necessaria la concreció d'identificadors per a valorar I'eficacia i.
eficiencia de I'opcló escoUida en aquest mamen!.

•
.

Preveure, si escau, una planificació per al seguiment i I'avaiuació.
Un cap es produeixi I'entrada en vigor, no procedeix preveure una planificació per
al seguiment I avaluació de la norma.
'.
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ANNE)!:OS

A

Test de plmes

.

.

No es considera procedent la confecci6 de Test de plmes, a la vista de I'acord del
Govem d'1.1 de febrer de 2014, que aprova el 'Test de plmes" com eina per a avaluar
I'impacte deis efectes de les iniciatives normatives sobre les microempreses, les
petites Hes'mitjanes empreses (plmes), pulx no canvia la regulaci6 originaria,
B

Quantlfjcacló de les carreguea adminlstratives
Oe conform~at amb I'exposat a I'apartat 2) e d'aquesta Mem6ria, la proposta no té
impacte sobre procediments ni tramits, que es formalilzara normativamenl i es fara
pública.
No 'hl ha Incidencia sobre les carregues administratives, ja que no es modifica 'la
regulacl6 existent en el Oecret del SISeAT, i per tant, no es pot fer una quantificaci6.

e

Altres annexos:
l> Anallsis técniques sobre allres quantificaclons efectuades.
l> Resultats de I'estudl de I'evldencia en allres amblts (comunitats autónomes,

Estat, UE o ambtt Internacional).
l> Valoraci6 de les consultes previes a l'lnici de la tramitaci6 de la norma,
l> Estudls o dlctamens encarregats a consultors extems,
No hl ha Informes addicionals par ra6 de I'objacte de la proposta de disposició.
En base a la Memoria jusiificativa elaborada per la Oirecci6 de l'Area d'Atencí6
Sanitaria en data 18 de gener de 2017, per a I'aprovació del Consell de Olrecci6 del
Servei Catala de la Salut.

.

V',
.J"" t!t.,m",",, ,
Subdirector

Barcelona, 6 de fabrer de 2017
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