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Senyorlsenyora,

De conformitat amb el que preveu I'article 67 de la L1ei 26/2010, de 3 d'agost, de
régim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, em
plau d'acompanyar-vos, la Proposta d'ordre de creació del Consell de les
Professions Sanitaries de Catalunya, als efectes que abans de quinze dies ens feu
arribar les vostres al'legacions, si s'escau.
Us adjunto, així mateix, la memoria general i la memoria d'avaluació de I'impacte de
les mesures proposades d'acord amb I'article 64 de la L1ei 26/2010, de 3 d'agost,
que han d'acompanyar tot projecte de disposíció reglamentaria.
L'expedient del Projecte resta a la vostra disposició, per ser consultat, en les
dependéncies de I'Assessoria Jurídica del Departament de Salut, travessera de les
Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona. També es pot consultar, durant
el periode esmentat, a I'adre¡;;a web hllp:llwww.gencat.catlsalut.

Rose Fernández i Alegre
Secretaria general
Barcelona, 29 d'agost de 2014
(Rel.: MJB/ed)

Travessera de les Corts, 131-159
Pavelló Ave Maria
08028 Barcelona
Tel. 93 227 29 00

Fax 93 227 29 90
hllp:J/www.gencat.caVsalut
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Proposta d'ordre de creació del Consell de les professions sanitaries de Catalunya.

L'article 125.4 de l'Estatut d'Autonomia estableix que correspon a la Generalitat, respectant
les normes generals sobre tilulacions académiques i professionals i el que disposen els
articles 36 i 139 de la Constitució, la competéncia exclusiva sobre I'exercici de les
professions titulades, que inclou en tot cas, la determinació deis requisits i les condicions
d'exercici de les professions titulades, i també deis drets i les obligacions deis professionals
titulats i del régim d'incompatibilitats. L'article 162.3.d) de I'Estatut d'Autonomia estableix que
correspon a la Generalitat la competéncia compartida en formació sanitaria especialitzada,
que inclou I'acreditació i I'avaluació de centres; la planificació de I'oferta de places; la
participació en I'elaboració de les convocatóries i la gestió deis programes de formació de les
especialitats i les arees de capacitació específica i I'expedició de diplomes d'arees de
capacitació especifica.
La L1ei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitária de Catalunya estableix que I'exercici de
les tasques del personal sanilari ha d'organitzar-se de forma que s'estimuli el personal en la
valoració de I'estat de wlut de la població i es disminueixin les necessilats d'atencions
reparadores de les malalties. Alhora, preveu que tota I'estructura assistencial del sistema
sanitari a Catalunya ha de poder ésser utilitzada per a la docéncia pregraduada,
postgraduada i continuada deis professionals sanitaris i que per tal d'aconseguir una major
adequació en la formació deis recursos humans necessaris per al funcionament del sistema
sanitari a Catalunya, el Consell Executiu ha de vetllar per I'actuació coordinada deis seus
departaments en la forma ció deis professionals de la salut pública, per tal que s'integrin en
les estructures deis serveis del sistema sanitari a Catalunya.
Més concretament, la L1ei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions
sanitáries, estableix un marc legal i competencial en tot alió que fa referéncia al
desenvolupament i desplegament de les professions sanitaries, preveient un conjunt
d'instruments i recursos que facin possible una major integració deis professionals en els
serveis sanitaris, tant des del punt de vista preventiu com assistencial, públic i privat, amb la
finalitat d'una major qualitat en I'atenció sanitária prestada i sota la premissa que tots els
professionals sanitaris compleixen amb els nivells de competéncia necessaris per a garantir
el dret a la protecció de la salut envers la ciutadania.
El L1ibre Blanc de les Professions Sanitáries de Catalunya, editat pel Departament de Salut
I'any 2003, es va configurar com I'instrument estratégic per a orientar la pressa de decisions
relatives al desenvolupament de les professions sanitaries en quant a la seva planificació,
formació i gestió i partint d'un análisi de la situació vigent, abordava els problemes relatius a
les professions sanitaries per a millorar la qualitat i la satisfacció de les necessitats i
expectatives deis ciutadans.
Es posa de relleu la conveniéncia i necessitat de crear una estructura de caracter permanent
que garanteixi el dialeg i la comunicació entre les diferents entitats i organismes que
incideixen en I'ambit professional de les professions sanitaries.
Alhora resulla cabdal per a l'Administració Sanitaria comptar amb un órgan estable
d'assessorament i participació, que aglutini el conjunt d'interlocutors del sistema sanitari,
especialment rellevant davant la tasca de desenvolupament normatiu i d'execució que

correspon assumir a aquesta Administració Sanitaria, i amb I'objectiu d'analilzar les
repercussions professionals deis canvis demografics, epidemiológics, assistencials i
tecnológics, en les diferents professions sanitaries. Pels motius exposats, el Departament de
Salut considera convenient dotar-se d'un órgan de consulta i participació activa que sigui
referent en el desenvolupament de les politiques departamentals, la seva corresponsabilitat
en I'assoliment deis objectius del sistema sanitari públic de Catalunya, la millora de la
qualitat assistencial envers el ciutada, els nivells de competéncia necessaris per tal de
garantir el dret a la protecció de la salut i tots aquells que es vagin generant en aquest
entorn sanitari complex i dinamic, des d'una perspectiva demogratica, assistencial,
epidemiológica i tecnológica.
D'acord amb el que s'ha exposat, i fent ús de les facultats que em confereix la L1ei 13/1989,
de 14 de desembre, d'organilzació, procediment i régim juridic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, en els seus articles 12 i 22, escoltades les corporacions i les
entitats interessades i de conformitat amb el que estableix I'article 39.3 en relació amb el
40.1, ambdós de la L1ei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidéncia de la Generalitat i del
Govern,

Ordeno:
Article 1
Creació del Conse" de les professions saniláries de Catalunya

Es crea el Consell de les professions sanitaries de Catalunya (CPSC), adscrit al
departament competent en matéria de salut, com a órgan permanent d'assessorament,
consulta i participació del departament, en I'establiment de les politiques departamentals en
matéria professional.
Article 2
Funcions del Conse" de les professions sanitáries de Catalunya

Corresponen al Conselt de les professions sanitaries de Catalunya les funcions següents:
a) Actuar com a órgan d'assessorament, consulta i participació del departament competent
en matéria de salut en el desenvolupament de les poliliques que afectin els aspectes
professionals en "ambit de la salul.
b) Fer estudis i propostes al departament competent en matéria de salut en el
desenvolupament de les poliliques académiques i formatives deis professionals de la salul.
c) Participar en la definició d'un sistema de reconeixement del desenvolupament
professional basat en el manteniment i millorar de les competéncies professionals,
I'acreditació i reacreditació periódica.
d) Aprofundir en els rols professionals en el context d'una atenció sanitaria integral, de
cooperació multiprofessional i interdisciplinar.
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e) Col'laborar amb l'Administració Sanitaria en I'elaboració d'estudis i propostes en aquells
temes que afectin la planificació de les professions sanitaries, les competéncies
professionals i la seva adequació a les necessitats sanitaries des d'una perspectiva
demografica, assistencial, epidemiológica i tecnológica.

f) Donar suport al departament competent en matéria de salut en el procés de revisió,
avaluació i actualilzació del L1ibre Blanc de les Professions Sanitaries a Catalunya.
g) Col'laborar en la promoció i establiment d'un sistema sanitari integrador, col·laboratiu i
multidisciplinar de milloia de I'eficiéncia i la qualitat de la practica clínica a través de I'impuls
deis valors del professionalisme i la responsabilitat professional en la gestió deis recursos
sanilaris públics.
h) Promoure ellideratge en la gestió clínica i I'excel·léncia professional.
Article 3
Composició del Consel/ de les professiol1s saniláries de Cata/unya
3.1 El Consell de ies professions sanitaries de Catalunya es compon deis membres
següents:
a) Un president o presidenta, que és el conseller o consellera del departament competent en
matéria de salut, o persona en qui delegui.
b) Un vícepresident primer o una vicepresidenta primera, designatldesignada pel/per la
conseller/a de Salut d'entre els vocals en representació del departament competent en
matéria de Salut.
c) Un vicepresident segon o una vicepresidenta segona, designatldesignada pels vocals no
pertanyents a I'Administració de la Generalitat, d'entre ells.
d) Els vocals següents:
El/La secretarilsecretaria general del departament competent en matéria de salut.
El/La directorIa del Servei Catala de la Salut.
El/La directorIa gerent de l'lnstitut Catala de la Salut.
El/La directorIa general de Planificació i Recerca en Salut del departament competent en
matéria de salut.
El/la titular de la direcció estratégica de cures d'infermeria del departament competent en
matéria de salut.
El/La presidentla del Consell de Col'legis de Metges de Catalunya.
El/La déga/degana del Consell de CoHegis d'lnfermeres i Infermers de Catalunya.
El/La dega/degana del Consell de Col'legís de Farmacéutics de Catalunya.
El/La dega/degana del Consell de Col'legis de Veterinaris de Catalunya.
Un/a representant de cadascun deis Col'legis de Metges de Barcelona, Tarragona, L1eida i
Girona.
Un/a representant de cadascun deis Col'legi de Diplomats en Infermeria de Barcelona,
Tarragona, L1eida i Girona.
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Unta representant de cadascun deis Col'legis de Farmacéutics de Barcelona, Tarragona,
L1eida i Girona.
Unta representant del Col'legi oficial d'Odontólegs i Estomatólegs de Catalunya.
Unta representant del CoHegi oficial de Psicólegs de Catalunya.
Unta representant del Col'legi oficial de Fisioterapeutes de Catalunya.
Unta representant del Col'legi oficial de Podólegs de Catalunya.
Unta representant del CoHegi oficial d'Óptics i Optometristes de Catalunya.
Un/a representant del CoHegi oficial de Logopedes de Catalunya.
Un/a representant del Col'legi oficial de Protétics Dentals de Catalunya.
Un/a representant del Col'legi oficial de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya.
Un/a representant del Col'legi oficial de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.
Un/a representant de l'Associació d'Higienistes i Auxiliars Dentals de Catalunya.
3.2 Actuara com a secretari/secretaria una persona funcionaria de la direcció general
competent en matéria de Planificació i Recerca en Salut del departament competent en
matéria de salut, amb veu i sense vo!.
3.3 El Consell de les professions sanitaries de Catalunya ha de garantir la representació de
totes les professions sanitaries a Catalunya.
3.4 Les persones membres del Consell són nomenades pel conseller o consellera del
departament competent en matéria de salut, per un període de quatre anys renovable, lIevat
de les persones que ostenten la representació en virtut del carrec que ocupen.
Quan alguna de les persones membres no exhaureixí el termini del mandat, la persona que
la substítueíxi ocupara el carrec pel perlode restan!. Finalilzat el perlode de nomenament, les
persones membres del Consell continuaran exercint les funcions que els corresponen fins al
nomenament de noves persones membres.
3.5 Les entitats que, d'acord amb I'apartat 1, han de designar membres del Consell, han de
trametre al departament competent en matéria de salut les propostes de membres a
nomenar, amb identificació, per a cada designació, d'un membre titular i d'un membre
suplen!. Els membres suplents substituiran els membres titulars amb caracter estable.
3.6 Les persones que siguin membres del Consell per raó del carrec que ocupen poden
delegar la seva assisténcia en la persona que reglamentariament les substitueixi o aquella
que el/la titular designi per escri!. Aquesta designació s'ha de notificar a la Secretaria del
Consel!.
3.7 El Consell de les professions sanitaries de Catalunya pot constituir comissions de treball,
sota la responsabilitat de la persona vocal que es designi a aquestes efectes, per analilzar,
debatre i fer propostes deis temes expressament encomanats.
Article 4
Reglament de funcionament intern
El Consell de les professions sanitaries de Catalunya ha d'aprovar el seu reglament de
funcionament intern, ajustat a la normativa reguladora deis órgans col'legiats de la
Generalitat de Catalunya.
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Article 5
Drets d'assisténcia
L'assisténcia a les sessions del Consell de les professions sanitiuies de Catalunya no
genera dret a percebre dietes ni indemnilzacions als seus membres.

Disposició final
Única
Aquesta ordre entrara en vigor als vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Barcelona,

d

de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut
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lVIEMÓRIA Gl:NERAL DEL PROJECTE .J)·ORDRE XXl2014¡ DE ...... pel qual es crea el
Consell de les profe~ions sanitaries qe Catalunya.adscrit al Departament de Salut
L'article 64 de la L1ei 26/2010, del 3 d'agost, de régim jurídic i de procedlment de les
administracions públiquesde Catah,mya, disposa en relació al pr61::ediment d'élaboraci6 de
disposicions reglamentaries, contingut al titol IV, que ers projecte~ d'aquestes dlsposicions
han d'anar acompanyats, entre d'altres documents, d'una memória general.
En conseCjüencia 1, en I'exercici ,de les competencies atri~u"jdes a iaGéneralitat de
Catalunya en materia desanitat isalut publica, i en el márc legislaliu exposat, es procedeix a
la redacció d'aquesta memória per part de la Dlrecci6 General de Planificació i ~ecerca en
Salul, com á orgánisme competent i des del élval s'ha elaborát l'ávantpro)ecte'd'Ordr'e, i, que
ha de contenir com a mínim, tal com estableix el citat article 64; els diferents aspectes qve
s;exposaran a continuaci6 relatiusa: la justificacióde la nacessitat de
disposici6, marc
normatiu, competéncia de la Generalitat sobre la matéria, relacl6 de disposicions afectades i
de persones a les quals s'ha de donar el tramit d'audiéncia, aixi com procedencia del tramit
d'informacíó pública.

ía

1- Jusiificació de la dlsposlclÓ 1 adequació a les finalitats que perseguelx,
L'article 125.4 de I'Estatut d'Autonomia estableíx qve corresp6ri á la <3eneralitat,
respectant les normes generals' sobre titulacions académiques i professionals i el que
disposen els articles 36 i 139 de la Constitucló, la competéncia exclusiva sobre
I'exercici de les pr9fessions titulades. que inclou en tot cas, la determinaci6 deis
requisits i les condicions d'e>¡:ercicidl'J I~s professions titulades, i també deis drets i
les obligacions deis professionals titvlats i del regim d'incompatibilitats. L'article
162,3,d) de l'Estatut d'Autónomia establéix (¡ue correspon a la Generálitat la
competencia compartida en formaci6 sanitariEi especialitzada, que inClou I'acreditació
i l'avaluaci6 de centres;láPlanificaci6 de I'oferta de places; la participacio ,en
¡'elaboraci6 de les convocatóríes i la gesti6 deis prográmes de formaci6. de les
especialitats i les arees de capacitació específica i I'expedició de diplome's d'arees 'de
capacitaci6 específica.
La L1ei 15/1990, de 9 de jullol, d'ordenad6 sanitaria de Catalunya (LOSC), estableixcom a
finalltat assolir Ona otdenació sanitaria basada. en la racipnalització i la coordinació deis
recursos existent.s quepermeti une. major i mé's eficac;atenci6a la salut deis ciu!ltdah$;
Ha estat Vna vella aspiració de la societat catalana quel'éxercici de les tasques ~Ipérsonal
sánitari ha d'organitzar-se de forma .que s'estimvli el personal eh la' valoraci6'de''''estat de
s,alut de la poblaci6 le es disminuéixin les nécessitats d'atenci6ris reparadoreS'; dé les
malaltles. Alhora, hipreveu que tota I'estructura asslstencial del sistema sanitari a Cátalunya
ha de poder ésser utilitzada per a la docéncia pregraduada,postgraduada i continuada deis
professionals sanitaris i qve per tal d'acon~eguir una majoradequació en la formaci6 dell>,
recursos humans necessaris per al funcionament del sistl¡)mssanitari a Calalunya, el C,onsel!
Executiu ha de vetllar per l'actuaci6,coordinada deis seus departaments en iá formació deiS
professionals de la salut públlca,per tal que s'lntegrinen les estructures deis serveis del
sistema sanitari a Catalunya,
TraVl¡lSSef3 de les CQÓs, 131·159

f'ave!ó Ave Maria
08028 Bmcelona
.T~. 93 227 29 00
Fax 93 227 29 90
h"p:llwN'H.gencatcaVsaju~
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La L1ei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenacló de les professions sanitarles estableix un
marc legal I competencial en tot alió que fa referencia al desenvolupament I desplegament
de les professiOIÍS sanitaries, preveient un conjunt d'instruments I recursos que facin
possible una major integració deis professionals en els serveis sanitaris, tant des del punt de
vista preventlu com assistencial, públic, i privat, amb la finatitat d'una major qualitat en
l'atenci6 sanitaria prestada i sota la premissa que tots els professionals sanltaris compleixen
amb els nlvells de competencia necessaris per a garantir el dret a la protecció de la salut
envers la ciuladania.
S'ha detectat la conveniencia I necessitat de crear un Instrument de caracter permanent que
gárantelxi el dialeg i la comunlcació mútua. entre les diferents enlilals que aglutinen el les
professions sanitaries en J'ambit professional. Un órgan d'ass.essorament permanent de
participacló que aglutini el conjunt d'lnterlocutors del sistema sanltari, especialmenl rellevant
davant la tasca de desenvolupament normatiu i d'execució que correspon assumir a aquesta
Adminlslracló Sanitaria, I amb I'objectlu d'analilzar les repercussions professionals deis
canvis demografics, epidemiológics, assislencials i tecnológics, en les diferenls professions
sanitaries.
Per aixó, el Departament de Salul considera convenienl dotar-se I crear un órgan conjunl per
a totes les professions sanitaries de consulta i participació activa que sigui referent en el
desenvolupament de les politiques departamentals, la seva corresponsabilitat en
"assoliment deis objectlus del slslema sanitari públic de Catalunya, la millora de la qualitat
assistencial envers el. cliJtada, els nivells de competencia necessaris per tal de garantir el
dret a la proteccló de la salut i lols aquells que es vagin generant en aquest entorn sanitari
complex I dinamic, des d'una perspectiva demografica, assislencial, epidemiológica I
tecnológica, a banda del Consell de la Professió lnfermera de Catalunya I del Consell de la
Professi6 Medica de Catalunya, creats I'any 2006.
Ates que aquests dos es van crear a partir del reconeixement de la seva singularltat i del
voJum deprofessionals q~e inclouen, élarrerament, s'ha detectat la necessitat de crear un
órgan conjunt per a totes les professionssanitaries; que inclogui d'acord amb l'article 2 de la
lIei 44/2003, de 21 de novembre, d'Ordenació de les Professions Sanitaries, als següents
professionals:
Per una banda els que tenen nivell de IIicenciat: les professions per I'exerclci de les quals
habiltlen els IItols de llicenciat de Medicina, Farmacia, Odontologia, Veterinaria i els IItols
(Jfl!:ials d'especialista en clencies de la salut per a IIlcencial que es. refereix el tltol 11
d'aquesta lIei.
Per I'altra, de nivell de diplomat, les professions per I'exercici de les quals habiliten els tltols
de dlplomat en infermeria, en fisioterapia, en terapia ocupacional, en podologia, en óptica i
optomelria, en logopedia i en nutrici6 humana ¡dietética i els títols oficials d'especialista en
ciencies de la salut par a tals diplomats als quals es refereix el tltolll d'aquesta lIei.
Par tal d'establír ai><l, un fórum estable de participaci6 deis agents del sistema s¡¡nitari.

Travesscra de les Corts, 131·159
Pavelló" Ave Maria
08028 Barcelona
Tet 93 227 20 00
Fax 93 227 29 90
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Les' finalitats perseguides per aquesta Ordre s6n:
-Un órgan en el que establir un flux d'informació relatiu als professionals dins I'ambit
professional.
-Un órgan de participaci6: un fórum estable de participaci6 deis agents del sistema sanltari.
-Un órgan de consulta i consens en el desehvolupament de I'sxercici, les polltiques
professionals, i academiques i formatives deis professionals.
-Un órgan la finalitat del qual sigui contribuir a la millorade la gesti6 deis recursos sanitaris
de Catalunya.
2- Marc normatlu en que s'lnserelx el projecte d'Ordre
El marc normatiu en qué s'insereix aquest Projecte de decret esta configurat per la segOent
normativa; L1ei 14/1986, de 25 de abril, general de sanitat, L1ei 21/2000, de 29 de desembre,
sobre els drets d'informació concernents a la salut i I'autonomia del pacient i la
docLJmentació clínica, L1ei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitaria de Catalunya, Lleí
16/2003, de 28 de malg, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, L1ei
44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitaries, L1ei 55/2003, de 16
de desembre, de l'Estatut mare del personal estalutari deis serveis de salut, L'Estatut
d'Autonomia de Catalunya Acord sobre els registres professionals sanitaris, fet públic per
Resoluci6 de 27 de mary de 2007 de la Oirecei6 General de Recursos Humans i Serveis
Económic-Pressupostaris del Ministeri de Sanitat i Consum, Oecret lIei 4/2010, de 3 d'agost,
de mesures de racionalitzaci6 i simplificació de I'estructura del sector públic de la Generalitat
de Catalunya, L1ei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuraci6 del sector públie per
agilitzar I'activitat administrativa i Oecret 56/2013, de 22 de gener, de reestructuaci6 del
Oepartament de Salut.
3- Estructura i contlngut del projecte de l'Ordre
Des d'un punt de vista sistematic, el projecte s'e~tructura en 4 articles i, 1 disposici6 final.
L'article 1 regula laCreació del Consell de les Professions Sanitaries de Catalunya,
L'article 2 regula les funcions del Consell de les Professions Sanitaries de Catalunya.
L'article 3 regula la composici6 del Consell de les Professions Sanitéries de Cátalunya.
L'article 4 regula "aprovaci6 d'un reglament de funcionament interno
L'article 5 regula els drets d'assistenciá.
En la disposici6 final s'estableix "entrada en vigor de I'Ordre.

Travessqra de lea Cort5. 131·159

F'avoÍló Avo M¡lfia
Q~02(J Ban;elom~

Tel. 93 227 29 00
FÁx 93 227 29 90
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4- Relació dé dlsposlclons afectades
El present projecte d'Ordre, no afecta cap disposició peró regula en part, el mateix ambit
que:
•

Ordre SLT/457/~006. de 2 d'oc1ubre, de creació del Consell de la Professi6 Infermera
de Catalunya.

•

Ordre SLT/349/2006, de 2 d'octubre, de creació del Consell de la Professió Médica
de Cal¡ilunya.

Dins el conjunt de professionals sanitaris que presenten serveis en els centres i les
institucions sanitaries públlques de Catalunya, les especilicitats de la professi6 medica i
infermera, i el valor afegir aportat per aquests/es professionals requereix el manteniment
d'un órgan permanent i especlfic, al mateix temps que la creació d'un nou órgan per a totes
les professions.
6- Competencia de la Generalitat sobre la materia
L'article 125.4 de l' Estatut d'Autonomia estableix que correspon a la Generalitat, respectant
les normes generals sobre titulacions académiques i professionals i el que disposen els
articles 36 i 139 de la Constituci6, la 'competéncia exclusiva sobre I'exercici de les
professions titulades, que inclou en tot cas, la determinacl6 deis requisits i les condicions
d'exercici de les professions titulades, i tambe deis dreta ¡les obligacions deis professionals
titulats i del régim d'incompatibilitats. L'article 162.3d) de l' Estatut d'Autonomia estableix que
corraspon a la Generalital la competencia compartida en la formaci6 sanitaria
espeCialilzada, que inclou I'acreditació i l'avaluaci6 de centres; I planificaci6 de I'oferta de
places; la participadó en l'elaboraci6 de les convocatóries i la gesti6 deis programes de
formaci6 de les especialitats ¡les arees de capacitaci6 especifica i l'expedici6 de diplomes
d'arees de capacitació específica.
Per allra banda. tenim el L1ibre Blanc de les Professions Sanitaries de Catalunya, editat pel
Oepartament de Salut I'any 2003, es va configurar com I'instrument estratagic par a orientar
la pressa dedecisions relatives al desenvolupament de les professions sanitaries en quant a
la seva planificació, formació i gestió i partint d'un analisi de la situad6 vigent, abordava els
problemes relatius a les professions sanitaries per a millorar la qualitat i la satisfacció de les
necessitats i expectatives deis ciutadans.
6- Trillmit d'audl6ncia: (elació motivada de les persones I entitats a les quals s'ha
d'ato.rgar el tramit d'audiéncia
O'acord amI:> I'article 67 de la L1ei 26/2010, del 3 d'agost, de régim jurldic i de procediment
de les adrilinistracions públiques de Catalunya, es considera que aquest Projecte de decret
s'ha de sotmetre al tramit d'audiencia pública de les institucions que es relacionen a
continuaci6, par un termini·de quinze dies hébils:

Traves5era do les Corts. 131-159
Pavell6 Ave Mllfia
08028 Barce'ona
Tel. g3 227 29 00
f:ax 9322729

ea

http:J~.gencaLcaVsalut

mm Generalitat de Catalunya
W1M

Departament de Salut

Dlreccló General de Planlflca~ió
I Recerca en Salut

27 CoHegis de professlonals sanitarls, concretament:
1. Consell de CoHegis de Metges de Catalunya
2. Col'legi Oficial de Metges de Barcelona
3. CoHegi Oficial de Metges de Tarragona
4. CoHegi Oficial de Metges de Lleida
5. CoHegi Oficial de Metges de Girona
6. Consell de CoHegis de Farmacéutics de Catalunya
7. CoHegi Oficial de Farmacéutics de Barcelona
8. CoHegi Oflciél de Farmacéutics de Tarrag ona
g. CoHegi Oficial de Farmacéutics de L1eida
10. CoHegi Oficial de Farmaceutics de Girona
11. CoHegi Oficial d'Odont6legs i Estomatólegs de Catalunya
12. CoHegi Oficial de Biolegs de Catalunya
13. CoHegi Oficial de Psicólegs de Catalunya
14. CoHegi Oficial de Qulmics de Catalunya
15. Consell de CoHegis d'lnfermeres i Infermers de Catalunya
16. CoHegi Oficial d'lnfermeres i Infermers de Barcelona
17. Col'legi Oficial d'lnfermeres i Infermers de Tarragona
18. Col'legi Oficial d'lnfermeres i Infermers de L1eida
19. Col'legi Oficial d'lnfermeres i Infermers de Girona
20. Col'legi Oficial de Fisioterapeutes de Catalunya
21. Col'legi Oficial de PodOlegs de Catalunya
22. CoHegi Oficial d'aptics Optometristes i aptiques Optometristes de Catalunya
23. CoHegi Oficial de Logopedes de Catalunya
24. CoHegi Oficial de Protétics Dentals de Catalunya
25. Col'legi Oficial de NutriciO Humana i Dietética
26. CoHegi Oficial de Terapia Ocupacional
27. Consell de CoHegis de Veterinaria de Catalunya
28. CoHegi Oficial de Veterinaria de Barcelona
29. CoHegi Oficial de Veterinaria de Tarragona
30. CoHegi Oficial de VeterinElris de L1eida
31. eoHegi Oficial de VeterinElria de GironEl

Professions sanitaries
representatives;

sense

coHegi.

Es

relacionen

les Associacions més

1. Associaci6 d'Higienistes i Auxiliara Dentals de. catalunya (AHIADEC)

Altres (patronals).
1.
2.
3.
4.
5.

Unió Catalana d'Hospitals
Consorci Hospitalari de Catalunya
Inslilut Catala de la Salut
Associaci6 Catalana d'Establiments Sanitaris
UNESPA
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7· Informació pública: Procedéncia de sotmetre ¡'expedíent a informació pública
Pel que fa al tramit d'informació pública, amb la finalital de donar participaci6 als ciutadans i
ciutadanes en el procés d'elaboráci6 d'aquest projecte dÓOrdre, s'estima que cal publicar un
edicte en el DOGC, at~s I'elevat nombre de destinataris que engloba i pels quals comportara
afectacions.
Per aixó i , per tal de complir amb el tramit d'informaeió a tots els possibles agents externs
afeetats per la matéria objeete de regulació, tal com preveu la legislaeió de procediment
administratiu, s'estima que cal donar tramit d'informaei6 pública a tots aquests agents
extems afectats per la norma objecte deregulació, d'acord amb el que disposen I'article 68
de la L1ei 26/2010, de 3 d'agost, de régim jurídie i de procediment de les administracions
públiques de Catálunya, í I'arlicle 86 de la L1ei 30/1992, de 26 de novembre.

B"~I'''l<T' 2014 .
Caries Constante i Beilía
Director general
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MEMORIA .O'AVALUACIO O'IMPACTE de l'Ordre per la quaí escreá el Consel! de fes
professlons'sanitaríes de Calalunya, adscrital Oepa!1amentde 51llut

L'article 64 de la L1ei 26/2010, del 3 d'agost, de regirri jurldic i de proc~diment de les
administracions públiques de Catalunya, disposa en ralació al procedimenl d'elabor¡lCióoe
disposicions reglamentaríes, contingutal títol IV, que els projectes d'aquestes disposícions
han d'anar aCOmpanyats, entre d'altres documenta, o'una memoria d'avalullció o'irrfpaete.
En conseqüencia i, en I'exercici de les competencies atribu\des a la Generaliíat ·de
Catalunya en materia de sanitat i salut publica. i en el mare legislatiu exposat, es procedelx a
la redacció d'aquesta memoria per part de la Direcció General de'PIl'lilificació i Réee(caen
Salut, com a organisme competent i des delquals'haelaborat l:llvantproJeeted'O'(jre, i, que
ha de eontenír com a mínim, tal com estableix el eitat article 64, elsdiferents llspectes que
s'exposaran a continuació rélatius a: la justifieaeió de la neeessitat dé la dispo'Sjcíó, marc
normatiu, competencia de Generalilat sobre la materia, relació de dispos,icions afectades i
de persones a les quals s'ffa de donar el tramit d'audiencía, aixi com procedencía del tramil
d'informació pública,

la

A) INFORME O'IMPACTE PRESSUPOSTARI
La gestió d'aqüesta Ordre, esta previst que es dugui a terme amb recursos propis
miljanvant I'ássignació de tasques. Per tant, no suposara cap íncrement en I'estructura deis,
1I0cs de treball de l'Admínistració.
B) INFORME O'II\I1PACTE ECONOMIC I SOCIAL
Segons preveu I'article 64.3.b de la L1ei 26/2010, l'informe d'impacte ecof1ómié 'j social ha
d'avaluar els costos í beneficís qlle implica la proposta normativa per als seus ,destínataris i
per a la realitat socíal i económica.
Pel que fa a I'impacte del decret Vers elsdeslirí~taris; cal diferen~lar en prímer 1100, que h~
normativa téper finalitat establir un flux d'informacló deis professional!!¡ p.!lr lant les relacíons
s'estableixen entre els col'legis i associacions, en conseqüeneia no s'adrel<a dírectament als
eiutadans.
El coneixement deis professionals. sanitaris és basíe per a la planffieació, geslió i millora ·del
,sistema sanítari catalá, tal i com queda recollit al Plade ,Salut,de CatalunYa 2011-15, en el
que s'estableix la voluntat de crear una verilable xarxa únifieada 4informació dEiI sístema
sanitari que permeli compartir informació i coneixement, ¡donar aixi¡ una majar
transparencia de la informació als ciutadans.
En aquest sentít, fem avinent que el deeret 256/2013, de 26 de novembre, crea el Registre
deprofessionals sanilaris de Catalunya i estableixels, critetis ganerals í requísits rninims deis
regístres públlcs de pro!essíonals sanitaris en I'ámbit de Catalúnya. Aquest Ragistreté per
finalila!: establir un sistema d'jnforrnació integral que continguHrtformaeióactuali!;¡:ada sobre
la situllció deis professionals, per tal de respondre a les nec~ssJtats admiríisttatives de
les Corts. 13H59
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planificació i organilzació deis recursos sanitaris, afavorint aixi, el desenvolupament de les
politiques de salut i presa de decisions/planificació; contribuir a la millora de la gesti6 deis
recursos sanitaris de Catalunya mitjan~nt I'explotació estadistica de les dades integrades al
sistema, i a través de la posada a disposici6 deis resultats d'aquestes explotacions als
"llents sanitaris participants i; facilitar el disseny i la implementac;ió de polltiques orientades
al desenvolupament professlonal deis professionals sanitaris de Catalunya i, posar en
coneixement de la clutadania les dades deis professionals sanitaris que són públiques, a fi
de facilitar la informació adequada per a I'exercici deis seus drets com a pacients. Tot aixó
per tal de disposar d'un mecanisme d'informaci6 unificada deis professionals sanitaris.
Tant el Consell de les professions sanitaries de Catalunya com el Registre de professionals
sanitaris de Catalunya, tenen la voluntat de millorar la qualitat, gestió i planificací6 sanitaria,
a partir del coneixement deis recursos sanitaris disponibles, per tal d'oferir un millor servei
vers els ciutadans.

Cl INFORME D'IIVIPACTI: NORMATIU
L'article 64.3.c) de la L1ei 26/2010, del 3 d'allost, de regim juridic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, estableix que els projectes de disposlci6
relllamentaria han d'anar acompanyats d'un informe d'impacte normatiu en qué s'avalua la
incidencia de les mesures proposades per la disposicl6 reglamentaria en termes d'opcions
de regulació, de simplificaci6 administrativa i de reducció de carregues administratives per
als ciutadans i les empreses.
Amb anterioritat, el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per l'eliminaci6 de tramits i
la simplificacl6 de procediments per facilitar I'activitat económica, al seu article 4.3, va
establir que ¡'informe d'avaluaciód'impacte regulatori, ha d'especificar detalladllment en .quin
sentit l'elaboraci6 de la norma ha seguit els principis, criterís í recomanacions establerta per
la Guia de Bones Practiques par a l'elaboraci6 i la revisi6 normativa aprovada per Acord de
Govern GOV/63/2010, de 13 d'abril, i ha de quantificar les carregues administratives que
genera a les empreses.
Per tal de contextualilzar la situaci6 en que es pretén incidir, cal assenyalar que actualment
el volum d'informaciódel que disposen
les corporacions professionals (coHegís i
associacions) és eleva!. Ates que en virtut d'altres normatives que els hi s6n d'aplicací6, han
de gestionar la informació sobre els seus associats. En aquest sentil, i ates el funcíonament
d'aquestes corporacions professionals, sembla que hi concorren els mitjans perque les
entitats lilstiguin en disposici6 d'establir una comunicació directa amb les administracions,
per tal d'establir canals de comunicaci6i aixl, millorar les qOestions relatives als seus
associats.
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L'impacte d'aquest decret rauen I'obligació .de. dialogar ¡comunicar a I'administració la
inform¡¡ció que ja gestionen les entí!ats í a I'inversa.
Per tal de gestionar la informaci6,es posslbilita la viatelematica,aixl com qualsevol altre
can¡¡1 que facilitl I'intercanvi d'inform¡¡ció; per tal de. faóilitar la transmissi6 d'infoiin;ació. Es
considera peró que la via telematica que facilitara el dialeg entre ehí actotscle. forma més
sostenible, i per tant, sera un procediment més efecliui resolutiu. laixl assolirun impacte,
amb el menor cost possible.
Aixó permetra dlsposar de més i mHlor informaéió, per tal de dispÓsár d' aque$t¡a informac;i6 i
tractar-Ia de manera més eficient j beneficiosa.
El Consell de les p'rofessions sanitaries ha dé gestionar la infórmació proporciotlada per 38
entitats que disposa de la informació d'un coHectiu total aproximatde 130.000professionals
sanitaris. AquestcoHectiu el determina I'amblt d'aplicació de la LOPS, en els seus artlcles 2
i3
Pel que fa a les entitats que han de' contribuir a I'aportació de .Ia informació,
decret afecta a:

(:l.!!

calcula que el

.27 CoHegis de professlonals sanltaris, concretament:
1. CoHegi Oficial de Metges de Barcelona
2. CoHegi Oficial de Melgas de Tarragona
3. Col·legi Oficial de Metges de L1eida
4. CoHegi Oficial de Metges de Girona
5. Col'legi Oficial de Farmacéutlcs de Barcelona
6. CoHegi Oficial de Farmaceutics de Tarragona
7. Col·legi Oficia.1 de Farmacéutics de L1elda
8. Col'legi Oficial de Farmacéutics de Girona
9. CoHegi Oficial d'Odontólegs i Estometólegs de Catalunya
10. CoHegi Oficial de Bióleg¡;¡deCatalunya
11. CoHegi Oficial de Psicólegs de Catalunya
12. CoHegi Oficial de Oulmics de Catalunya
13. CoHegi Oficial d'lnfermeres i Infermersde Bart;elóna
14. CoHegi Oficiald'lnfermeres ¡Infermers de Tarragona
15. CoHegi Oficial d'lnfermeres i Infermers de L1eida
16. CoHegi Oficial d'lnfe(metes i Infermers de Girona
17. Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de Catalunya
18. Col'legi Oficial de Podólegs de é:atalunya
19. CqHegi Oficial d'Óptlcs Optomli!tris!es iÓptiques.Optometris,les.de Catalunye
20~ CoHeglOficialde Logopedesde Catail.ilíya
21. Col·legi Oficial de Protétics D.entals deCatalunya
22. CoHegi Oficial de Nutrici6 Humana i Dietética
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23. CoHegi Oficial de Terapia Ocupacional
24. CoHegi Oficial de Veterinaris de Barcelona
25. CoHegi Oficial de Veterinaris de Tarragona
26. CoHegi Oficial de Veterinaris de Lleida
27. CoHegi Oficial de Veterinaris de Girona

4 Consella de CoHegis de professionals sanitaris
1. Consell de CoHegis de Metges de Catalunya
2. Consell de -CoHegis de Farmacéutics de Catalunya
3. Consell de CoHegis de Veterinaris de Catalunya
4. Consell de Col'legis d'lnfermeres i Infermers de Catalunya
2 Assoclacions professions sanitaties
1. Associació d'Higienistes i'Auxiliars Dentals de Catalunya (AHIADEC)
Les opcions de regulació i la configuració del régim d'intervenció administrativa han vingut
molt determinades, en el presenl cas, per la normativa Msica que constitueix la L1ei
44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitaries.
En aquest sentit, i pel que fa a les opcions de regulació pel que fa a la creació del Consell de
les Professions Sanitaries de Catalunya, el projecte de decret es justifica en la neeessitat de
dotar al sistema sanllari d'un mare que eontempli els diferents intruments i recursos que
facin possible uha major integració deis professionals en el servei sanitari, en el preventiu,
per tal d'assolir una ateneió sanitaria de qualitat i que compleixi amb els nivells de
competencia necessaris per tractar de seguir salvaguardant el dret de protecció de la salut
d',acord amb la L1ei 44/2003, de 21 de. novembre, d'ordenació de les professions sanitarias.

Mesures de slmplificacló administrativa I reducció de cilrregues:
En el mare de I'opció de. regulació que s'acaba d'exposar, el F"rojecte de decrel ha seguit els
princlpis, criteris I recomanacions recollits a la Guia de Bones Practiques per a I'elaboració i
la revisió normativa aprovada per Acord de Govem GOV/63/2010. de 13 d'abril.
L'article 22 de la L1ei 13/1989, de 14 de desembre, d'orgariilzació, procediment i régim jurldic
de I'Administració de la Generalltat de Catalunya, estableix que la creació de consells
assessors s'ha de fer miljancant una disposició de caracter general, quan diu "Article 22.
Amb caracter interdepartamental o dins d'un Departament es poden crear consells
aSsessors. La composiciÓ i les funcions d'a.Ciuests consells s'han de determinar en les
normes de creació respectives i lIurs informes tenen caracter no vinculant, lIevat de
disPOsició en se.ntit cohtrari".Pel que fa a les disposicions reglamentarias que poden ser
aprovades pels titulars, deIs departaments, resulten d'aplicació I'article 39.3 en relació amb el
40, ambdós de la L1ei 13/2008. del 5 de novembre. de la presidencia de la Generalitat i del
Govern i I'article 12 de'l' esmentada L1ei 13/1989, de 14 de desembre
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Aixi mateix, I'article 1.2 de la L1ei 11/2007, de 22 de juny, d'secés electronie deis ciUtadans
als serveis públics, i I'article 5 del Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a I'impuls i el
desenvolupament deiS mitjans electr6nies a l'Administraci6 de la Generalitat, dispasen que
el Govem de la Generalitat de Catalunya ha d'implantar progressivament I'ús deis mitjans
electronies en les comunicacions, les relacions, els tramits ¡les prestacions de serveis amb
els ciutadans i ciutadanes, aixi com en les seves comunicacions intemes i ámb altres
administracions públiques i institucions.
Pel que fa a les cimegues imposades als actors, i ates el grau d'implantació de les
corporacions professionals a que s'ha fet referencia en la contextualització del projeete
normatiu, les cárregues que s'identifiquen radiquen el compromls d'establir un flux constant
d'informaclo, de comunicació i d'actualitzaci6 de les dades que aquestes gestionen envers
I'administració.
Aquesta comunicació es pot fer per la via telematica, per tal d'agililzar al maxim I'intercanvi
d'intermació, si bé es permeten altres canels, per tal de no restringir les possibilitats
únicament a la via telematica. A
Quant a la incidencia de les mesures d'intervenció administrativa en I'exercici de les activitat
economica, el projeete de decret estableix de forma expressa els efectes merament de.
dialeg entre els actors, I per tant cal subratllar que aquesta comunicaci6 no és un requisit per
a les corproacions professionals, ni limita el número ni els operadors. al mercat de serveis
sanitaris. Tampoc no imposa Iimitacions a la competencia.

DI INFORME D'IMPACTE DE GENERE
No s'aprecia cap impacte significatiu des de la perspectiva de genere o els drets de les
dones, ni un ús androcéntric del lIenguatge que pugui ser objeete de consideració 'en aquest
informe, i es proposa, en tot cas, que el text del Projecte sigui informat per l'lnstltut Catala de
les Dones, en virtut de les competencies que li atorga la L1ei 11/1989, de 10 de juliol, de
creació de l'lnstitut Catala de la Dona.
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Caries Constante i Behia
Director general
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