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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA AL 

PROJECTE DE DECRET SOBRE LA CONTRACTACIÓ I PRESTACIÓ DELS 

SERVEIS SANITARIS AMB CÀRREC AL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT 
 
 
 

Consideració preliminar  
 
Segons expressa el Preàmbul del present Projecte, aquest desenvolupa la previsió 
continguda en la Disposició addicional onzena de la Llei 15/1990, d’ordenació sanitària 
de Catalunya, segons la qual «el Consell Executiu ha de regular, mitjançant un decret, 
els requisits, l'abast, el procediment i els sistemes de selecció per a l'establiment dels 
contractes de gestió de serveis sanitaris i sociosanitaris, en règim de concert, que s’han 
d’ajustar als principis de publicitat i concurrència, tot tenint en compte les previsions 
del Pla de salut de Catalunya i les normes específiques d'ordenació d’aquests serveis». 
 
Els recursos públics destinats a la prestació dels serveis sanitaris constitueixen, 
quantitativament, una de les partides més rellevants de la despesa pública. Això, que és 
coherent amb les polítiques públiques pròpies dels estats socials i democràtics 
avançats, planteja el repte als poders públics de trobar-se en disposició, en tot moment,  
de retre comptes de la gestió d’aquests recursos. 
 
El Pla de salut de Catalunya 2011-2015, entre les seves línies d’actuació, a més de 
comptar amb la referida a “un nou model de contractació de l’atenció sanitària més 
enfocat a resultats en salut” (línia 6), també contempla la línia núm. 9, consistent en 
“informació compartida, transparència i avaluació”, totes dues línies encabides en l’eix 
de modernització del model organitzatiu. 
 
La indiscutible importància de la transparència, com a instrument que ha de 
possibilitar la participació i el rendiment de comptes, i l’absoluta necessitat de la seva 
projecció en l’àmbit de la contractació pública, han estat ben presents en recents 
iniciatives tant parlamentàries com de govern. A aquests efectes, poden esmentar-se 
com a antecedents: 
 
a) La Moció 3/X del Parlament de Catalunya, de 28 de febrer de 2013, que havia instat 
el Govern en un doble sentit: a) impulsar mitjançant un grup de treball la definició d’un 
nou marc normatiu de contractació; i b) promoure i millorar l’Observatori de Salut, per 
tal que tota la informació referida a la gestió sanitària estigui a disposició de la 
ciutadania de manera accessible i transparent. 
 
b) La Instrucció 1/2004, de 9 de gener, de la directora de l’Oficina de Supervisió i 
Avaluació de la Contractació Pública, per a l’increment de la transparència i 
l’optimització d’aspectes dels procediments de contractació pública. Dita Instrucció ha 
estat dictada en compliment de la Resolució 323/X del Parlament de Catalunya, de 27 
de setembre de 2013, sobre l’orientació política general del Govern. 
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Dita Instrucció conté criteris d’actuació uniforme que, sota la forma de directrius, han 
de ser adoptats pels òrgans que despleguen l’activitat contractual ordinària en el sector 
públic de la Generalitat. En aquest sentit, les especificitats a les que, en matèria de 
contractes de gestió de serveis sanitaris i sociosanitaris en règim de concert, fa 
referència l’article 4.3 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de 
Catalunya, no obsten a què l’activitat contractual del Servei Català de la Salut no hagi 
d’inspirar-se en uns mateixos criteris orientats a la transparència que doten de 
coherència al sistema alhora que reforcen el principi de seguretat jurídica. 
 
La present iniciativa normativa constitueix una oportunitat de primer ordre que bé 
podria ser aprofitada per abordar alguna de les qüestions més problemàtiques que la 
història recent ha posat de manifest. 
 
Ens referim a les recomanacions que el Parlament de Catalunya ha adreçat al Govern 
amb ocasió de la Resolució 396/X del Parlament de Catalunya, de 7.11.2013, per la qual 
s’aprova el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i 
les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses. 
 
Cal tenir present que aquesta Comissió d’investigació tenia com un dels seus objectius 
fonamentals el de «proposar una sèrie de mesures encaminades a corregir tots els 
defectes de funcionament de la gestió sanitària, especialment pel que fa  la contractació 
de serveis».  
 
El Parlament, en les conclusions de l’esmentada Comissió, inclou la constatació de 
diverses circumstàncies: 
 

a) La confusió de rols entre poder adjudicador públic o no i, en conseqüència, 
sobre el dret a què han de sotmetre’s les institucions proveïdores de serveis de 
salut. Aquesta confusió a l’hora d’aplicar les normes guarda relació amb la 
proliferació desmesurada de normativa, específica però també general. 
b) La necessitat de què, tot i la complexitat i diversitat institucional del model 
sanitari català, es mantinguin sempre els mateixos nivells de transparència i 
control. 
c) La necessitat de plantejar reformes estructurals per a restablir la confiança en 
les institucions i llurs òrgans de govern i gestió. 

 
L’anterior resulta indicatiu de l’existència de greus deficiències en el sistema de 
contractació així com en els mecanismes de transparència. En conseqüència, el 
Parlament efectua recomanacions en els termes que tot seguit passem a transcriure de 
forma literal: 
 

«Atès que en la provisió de serveis sanitaris hi conviuen institucions de 
titularitat molt diversa i obligades a un retiment de comptes i a un control de 
gestió divers segons llur naturalesa jurídica, el Parlament de Catalunya insta el 
Govern a: 
  
a) Dur a terme els canvis normatius necessaris perquè les entitats que obtenen 
la majoria de llurs ingressos dels recursos públics a través de contractes amb el 
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Servei Català de Salut tinguin l’obligació d’ésser transparents en llur gestió 
econòmica i contractual, de la mateixa manera que ho han d’ésser les entitats de 
titularitat pública. Aquestes dades s’han d’incorporar com a dades del sistema 
nacional de salut dins l’Agència de Qualitat i Avaluació en Salut de Catalunya. 
  
b) Dur a terme els canvis normatius necessaris perquè totes les entitats 
acreditades per a formar part de la xarxa sanitària pública de Catalunya 
compleixin el codi ètic i tinguin en compte en llurs estatuts el compromís de 
bona governança i gestió.  
 
c) Clarificar i definir les responsabilitats de tots els estaments perquè formin 
part dels governs o bé perquè es pugui exercir aquesta responsabilitat des dels 
òrgans gestors de les diferents organitzacions i administracions amb el 
retiment de comptes consegüent. 
  
d) Desenvolupar l’establiment de mecanismes de control en la fase 
d’execució d’un contracte o conveni de serveis públics sanitaris i sotmetre 
a revisió les condicions de l’adjudicació o encàrrec en cas de canvi empresarial i, 
per tant, de modificació de la titularitat jurídica del prestador. 
  
e) Impulsar l’avaluació i el seguiment dels contractes i convenis durant 
tota la durada, i impulsar la figura del responsable del contracte i establir com a 
habituals els informes periòdics d’avaluació. 
 
f) Clarificar quines entitats són considerades mitjà propi de la Generalitat de 
Catalunya per a la prestació de serveis sanitaris. 
 
g) Potenciar i aplicar estrictament els estàndards de qualitat i la revisió 
periòdica anual per a garantir el manteniment durant tota la vigència dels 
contractes i convenis amb el Servei Català de la Salut. 
 
h) Fer un control de l’acreditació i de l’acompliment dels estàndards de qualitat 
en les subcontractacions de serveis per part de les entitats prestadores de 
serveis sanitaris mitjançant contractes i convenis amb el Servei Català de la 
Salut.» 

 
Addicionalment, les conclusions de la Comissió d’investigació contenen recomanacions 
adreçades al Govern amb relació a la transparència, els elements de bona governança 
de les organitzacions, el retiment de comptes i la contractació del tenor següent: 
 

«Incrementar la transparència en els processos de contractació de 
serveis o adquisició de béns per part dels centres sanitaris del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya, en el marc del text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre». 
 
«[A]profundir en la transparència i fer més accessible tota la informació 
referent als convenis i contractes entre el SCS i les entitats proveïdores amb la 
publicació de tots els convenis i contractes referits al Registre». 
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«Fomentar la transparència i el retiment de comptes en la regulació, la 
contractació, l’avaluació de resultats i la divulgació dels indicadors dels centres 
de salut, hospitals i institucions que formen el Siscat, perquè els ciutadans 
puguin conèixer l’origen i l’aplicació dels recursos destinats a la salut». 
 
«Fer que la gestió privada a través d’institucions sense ànim de lucre del 
sistema públic garanteixi els mateixos indicadors de transparència i retiment de 
comptes que el sector divers de titularitat pública. Pel que fa a les empreses 
privades amb ànim de lucre del Siscat, aquestes han de seguir els mateixos 
requeriments de transparència i de retiment de comptes que la resta de 
proveïdors». 
 
«Garantir que tots els processos de contractació siguin transparents i 
equitatius, perquè, independentment de l’instrument i del caràcter del 
proveïdor, totes les contractacions siguin iguals, i garantir que se cenyeixin 
sempre a les directives de la Unió Europea i al text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de 
novembre». 
 
«Reformar el sistema de contractació de la sanitat catalana, que s’ha de 
basar, almenys, en:  
1r. Publicar totes les contractacions de serveis sanitaris en un únic perfil de 
contractant.  
2n. Garantir una transparència total en la valoració dels plecs de clàusules i els 
criteris d’adjudicació als contractes sanitaris.  
3r. Vetllar, a través del Servei Català de la Salut, perquè la inspecció sanitària 
faci complir correctament els contractes sanitaris dels diferents serveis, dels 
quals s’ha de fer un control puntual i exhaustiu». 
 
«[A]ssegurar que els contractes entre el Servei Català de la Salut i els proveïdors 
dels serveis de salut adscrits al Siscat incorporin l’acceptació d’un codi de bon 
govern entre les institucions i llurs gestors i administradors per a tots els 
proveïdors del Siscat, independentment que la titularitat sigui pública o 
privada». 
 
«[R]edactar un codi ètic i de sostenibilitat per al sector sanitari que: 
a) S’apliqui a totes les entitats del sistema nacional de salut de Catalunya als 
respectius òrgans de govern, als professionals propis i a les empreses i als 
professionals que es contractin. 
b) S’apliqui als centres de salut on hi hagi usuaris de la sanitat pública i privada. 
c) Reguli d’una manera més estricta que a la Llei 13/2005, del 27 de desembre, 
del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, el 
tractament de les possibles situacions que puguin generar conflictes d’interessos 
en l’àmbit de la gestió sanitària». 
 
 

Doncs bé, és a la llum de tots aquests antecedents que la present iniciativa de regulació 
hauria de ser valorada. El seu contrast amb el text projectat permet constatar que 
deixen d’abordar-se no pocs dels aspectes crítics de la contractació precisament quan la 
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norma que es pretén incorporar a l’ordenament jurídic té per objecte determinar les 
especificitats pròpies de la contractació en el sector sanitari. 
 
Amb això no es passa per alt que el Govern no es troba, en termes estrictament jurídics, 
vinculat per les recomanacions que li adreci el Parlament. Ara bé, quan aquestes 
recomanacions són el fruit d’una intensa activitat parlamentària d’investigació que ha 
permès incorporar abastament informacions i parers contrastats i de reconeguda 
solvència, no és aventurat concloure que la potestat indicativa del Parlament es troba 
revestida d’una particular autoritat. 
 
Tot seguit, respectant l’estructura sistemàtica del Projecte, passem a efectuar els 
suggeriments corresponents. 
 
 
 
Preàmbul 
 
Entre els objectius a què el decret projectat ha de coadjuvar es troba a faltar una 
referència expressa al rendiment de comptes i a la transparència. 
 
Suggerim, doncs, incorporar com a objectiu específic a assolir, un efectiu rendiment de 
comptes mitjançant l’increment de la transparència en els processos de contractació de 
serveis. 
 
Entenem que tal objectiu resulta adequat per a reforçar la confiança de la ciutadania en 
el sistema públic de salut. 
 
 
 
Article 1. Objecte 
 
L’article estableix: 
 

«Aquest Decret té com a objecte:  
a) Determinar la Cartera de serveis a contractar a càrrec del Servei Català de la 
Salut.  
b) Regular el procediment i els sistemes de contractació de les entitats 
proveïdores de serveis sanitaris a través de les quals es fan efectives les 
prestacions incloses en la Cartera de serveis a càrrec del Servei Català de la 
Salut.  
c) Regular el procediment i el sistema d’assignació territorial de recursos.  
d) Regular els drets i les obligacions que assumeixen les esmentades entitats 
proveïdores, especialment pel que fa al règim de contraprestació econòmica i els 
sistemes d’avaluació i control.» 

 
De la redacció de l’apartat d) del precepte es desprèn que un dels objectes de la norma 
és regular els sistemes d’avaluació i control. 
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El Projecte, però, només dedica un sol article a aquests aspectes (l’article 72) que, al seu 
torn, és l’únic precepte integrant del Títol 5 de la norma. 
 
Segons l’article 72: 
 

«Avaluació i inspecció  
72.1 El Servei Català de la Salut realitzarà un seguiment periòdic de les activitats 
i del compliment de les instruccions i estàndards de qualitat, i portarà a terme 
l'avaluació dels resultats dels convenis i contractes mitjançant els quals es 
formalitzi l'encàrrec de gestió de serveis. Es consideren àmbits de l’avaluació 
aquells relacionats amb l’accessibilitat, la resolució, la qualitat dels serveis, la 
coordinació sanitària, així com l’eficiència.  
72.2 Els centres, serveis i establiments de les entitats proveïdores, així com 
aquells que estiguin subcontractats per les anteriors, de conformitat amb el que 
estableix l'article 7.1.a) de la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya, estan 
sotmesos a l'activitat inspectora del Servei Català de la Salut. En aquest sentit, 
les esmentades entitats proveïdores estan obligades a facilitar les tasques 
d'inspecció en relació amb els serveis i prestacions que es realitzin per compte 
del Servei Català de la Salut.» 

 
Pel que fa l’avaluació, el primer apartat es limita a esmentar determinats àmbits sobre 
els que ha de recaure l’activitat avaluadora. 
 
Amb relació a la inspecció, l’apartat segon només conté un mer recordatori del deure de 
col�laboració que comporta l’exercici d’aquesta potestat pública. 
 
Crida l’atenció, doncs, que aspectes de la importància com els que contempla aquest 
article només resultin mereixedors d’una regulació tan parca. 
 
A aquest Decret li correspon jugar el paper de norma de desplegament de la previsió 
continguda en la Disposició Addicional Onzena de la Llei 15/1990, d’ordenació 
sanitària de Catalunya el contingut de la qual ja ha estat transcrit literalment a l’inici de 
la consideració preliminar del present informe. És, doncs, el context idoni i oportú per 
aprofundir en els aspectes com els esmentats en comentar aquest precepte. En no fer-
ho, no només es passen per alt les exhaustives previsions del Pla de salut de Catalunya 
2011-2015 —que, cal recordar-ho, han de ser tingudes en compte per aquest Decret— 
sinó que tampoc no es prenen en consideració les recomanacions efectuades pel 
Parlament de Catalunya a què hem tingut ocasió de referir-nos en la consideració 
preliminar. 
 
Més enllà d’aquesta consideració de caràcter general, hem de suggerir que, de 
mantenir-se la redacció actual de l’apartat primer de l’article 72, es prevegi 
expressament la publicitat de l’avaluació, doncs, només amb aquesta mesura de 
transparència, l’avaluació pot donar resposta a una de les finalitats que li reconeix el 
Pla de salut —juntament amb la de servir d’eina per a la presa de decisions–, que és el 
rendiment de comptes davant la ciutadania.  
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Article 6. Objecte dels encàrrecs de gestió de serveis 
 
Als efectes del present informe ens interessa destacar l’apartat següent: 
 

»6.1; 6.2; 6.3 [...]. 
6.4 El Servei Català de la Salut ha d’incloure en els encàrrecs de gestió els 
paràmetres d’accessibilitat, resolució i de resultat en base els objectius del Pla 
de salut de Catalunya.» 

 
Suggerim que tot just després de la paraula “resultat” s’afegeixi un nou incís en els 
termes següents o equivalents: «així com dels incentius lligats a l’obtenció d’aquests 
resultats». 
 
El fonament d’aquesta recomanació rau en què és d’interès públic que la ciutadania 
pugui conèixer la naturalesa i abast d’aquests incentius així com que aquests formin 
part del contingut essencial del contractes o convenis.  
 
 
 
Article 14. Contingut bàsic 
 
El precepte estableix literalment: 
 

«Els convenis o contractes, sense perjudici del que estableix l'article 26.1 del 
text refós de la Llei de contractes del sector públic ha d'incloure necessàriament 
en les seves clàusules: 
a) Les prestacions i els serveis que en constitueixen l'objecte, amb determinació 
de l'àmbit territorial poblacional o subjectiu en el qual s'han de prestar, de les 
condicions d’accessibilitat i del nivell de resolució a assolir. 
b) Els drets i les obligacions recíprocs, que garanteixin que l'assistència que es 
presti a l'empara del conveni o contracte serà la mateixa per a totes les persones 
usuàries sense altres diferències que les sanitàries inherents a la naturalesa 
pròpia dels diferents processos. 
c) La durada, d'acord amb el que preveu l'article 15, i les causes de resolució. 
d) El sistema de facturació i les formes de pagament, d'acord amb les normes 
que ho regulin. 
e) La informació que el centre ha de facilitar al Servei Català de la Salut a l'efecte 
de possibilitar l'avaluació i auditoria de les activitats pactades i els nivells 
d’accessibilitat i resolució assolits. 
f) Els mecanismes de transparència i rendiment de comptes conseqüència de la 
gestió encomanada, especialment pel que fa a la seva participació en la Central 
de Resultats. 
g) Les facultats d'inspecció que corresponguin al Servei Català de la Salut. 
h) L'obligació que els serveis i les prestacions que en constitueixen l'objecte 
s'ajustin als principis establerts en la Llei general de sanitat; la Llei d'ordenació 
sanitària de Catalunya, i la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del 
Sistema Nacional de Salut. 
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i) Els objectius lligats a resultats qualitatius i a la contribució a la millora dels 
indicadors de salut de la població de referència d’acord amb els marcs establerts 
pel Pla de salut de Catalunya.» 
 

Els apartats e) i f) fan referència, directament, a exigències de transparència. En aquest 
sentit cal portar a col�lació la recomanació del Parlament consistent en: «[d]ur a terme 
els canvis normatius necessaris perquè les entitats que obtenen la majoria de llurs 
ingressos dels recursos públics a través de contractes amb el Servei Català de Salut 
tinguin l’obligació d’ésser transparents en llur gestió econòmica i contractual, de la 
mateixa manera que ho han d’ésser les entitats de titularitat pública. Aquestes dades 
s’han d’incorporar com a dades del sistema nacional de salut dins l’Agència de Qualitat 
i Avaluació en Salut de Catalunya». 
 
Suggerim, en conseqüència, una nova redacció que incorpori el suggeriment 
parlamentari. 
 
Pel que fa l’ús de l’expressió “auditoria” per part de la lletra e), suggerim la seva 
substitució pel terme “inspecció”, doncs, a manca de cap altre precepte del Projecte que 
desenvolupi aquest concepte d’auditoria, la seva significació sembla correspondre’s 
millor amb la idea de l’activitat d’inspecció. 
 
Amb relació a l’apartat i), i en coherència amb el que hem defensat en comentar l’article 
6, suggerim substituir l’expressió “objectius” per “incentius”. 
 
Finalment, hem de suggerir que sigui valorada l’oportunitat de prendre en consideració 
les recomanacions del Parlament consistents en assegurar que els contractes incorporin  
l’acceptació d’un codi de bon govern, així com que totes les entitats acreditades 
compleixin el codi ètic. A tal efecte, caldria afegir al llistat la corresponent previsió. 
 
 
 
Proposta d’addició 
 
Entre els articles 16 i 17 del Projecte dedicats, respectivament, a l’adequació de 
l’encàrrec de gestió i les penalitats per incompliment, es troba a faltar un precepte que 
tracti de manera específica el control de l’execució dels negocis jurídics en què es 
formalitzen els encàrrecs de gestió. 
 
Ja hem tingut ocasió d’apuntar en les consideracions preliminars del present informe la 
importància que el Parlament atorga a aquesta qüestió i les seves recomanacions en 
aquest sentit,  que donem aquí per reproduïdes. 
 
 
 
Article 17. Penalitats per incompliment 
 
L’article preveu: 
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«L'incompliment de les previsions dels convenis o contractes, mitjançant els 
quals es formalitzi l'encàrrec de la gestió de serveis, o de la normativa que reguli 
la prestació dels serveis que presti l'entitat proveïdora pot donar lloc a la 
corresponent penalitat, d'acord amb la clàusula establerta a aquest efecte en el 
conveni o contracte corresponent i sense perjudici que aquest incompliment 
pugui ser causa de la resolució del conveni o contracte.» 

 
Suggerim que sigui valorada la possibilitat de reformular la redacció del precepte per 
tal de reforçar el caràcter necessari (obligatori) de la incorporació en els convenis o 
contractes de clàusules que, sens perjudici de les causes de resolució, prevegin les 
penalitats a què pot donar lloc l’incompliment de les obligacions assumides pels 
prestadors. 
 
Entenem que aquesta mesura contribuiria a acotar el marge de discrecionalitat que 
autoritza l’article 212 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre —que preveu les penalitats com a 
facultatives—, dotant d’una raonable i positiva homogeneïtat als contractes en aquest 
àmbit sectorial i reforçant la confiança de la ciutadania, en el sentit de saber que tot 
compliment defectuós tindrà conseqüències. 
 
 
 
Article 20. Procediment per a l’establiment de contractes 
 
L’apartat segon de l’article projectat té la redacció següent: 
 

»20.1 [...]. 
20.2 El Servei Català de la Salut, de conformitat amb l'article 172.c) del Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, pot contractar per procediment 
negociat els encàrrecs de gestió de serveis assistencials sanitaris ambulatoris 
extra hospitalaris que s'hagin de prestar en centres o establiments no 
hospitalaris, integrats funcionalment en xarxes de serveis assistencials sanitaris 
territorials i sectoritzades, la integració en les quals s'hagi portat a terme 
mitjançant l'establiment d'un contracte marc adjudicat amb subjecció a les 
normes que estableix la normativa de contractes del sector públic. 
»20.3 [...].» 

 
En ares d’afavorir la transparència i la concurrència, suggerim que la norma prevegi 
que en cas d’optar pel procediment negociat aquest sempre serà amb publicitat.   
 
 
 
Proposta d’addició 
 
Ja hem tingut ocasió de constatar la importància que el Pla de salut i les recomanacions 
del Parlament atorguen al foment de la transparència i el rendiment de comptes. 
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Es troba a faltar i, en conseqüència, es recomana, la inclusió d’un precepte específic, la 
ubicació sistemàtica del qual podria ser tot just al final del Títol 2 del Projecte, que 
prevegi la publicitat, més enllà de la registral, de tots els convenis i contractes. 
 
 
 
Article 23. Modalitats de contraprestació econòmica 
 
Segons l’apartat quart de l’article: 
 

»23.1; 23.2; 23.3 [...]. 
23.4 El Consell de Direcció del Servei Català de la Salut ha d’aprovar els àmbits 
territorials on s’hagi d’aplicar el model de contraprestació en base poblacional.» 

 
Suggerim afegir l’incís “i fer públics” tot just després de l’expressió “ha d’aprovar”.   
 
 
 
Article 70. Avaluació 
 
L’apartat segon de l’article estableix: 
 

»70.1 [...]. 
70.2 El director o directora del Servei Català de la Salut, mitjançant instrucció, 
de la qual s’ha de donar audiència prèvia a les entitats proveïdores, ha d’establir 
el sistema d’avaluació, de conformitat amb els sistemes d’informació vigents en 
cada moment.» 

 
Suggerim que la norma prevegi de manera expressa la publicitat de l’esmentada 
instrucció.   
 
 
 
Disposició addicional Primera 
 
L’incís final de l’apartat primer d’aquesta disposició (“compartiran els resultats 
d’eficiència”) sembla correspondre a un error material.   
 
 
 
Disposició final Segona 
 
La norma estableix: 
 
«El director o directora del Servei Català de la Salut, d'acord amb el que estableix 
l'article 17.1.e) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, 
podrà dictar les instruccions que calguin per fer efectives les previsions d'aquest Decret. 
Així mateix, es faculta el director o directora del Servei Català de la Salut per aprovar, 
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mitjançant una resolució, un manual de facturació amb els procediments de facturació 
corresponents als sistemes de pagament que regula aquest Decret.» 
 
En coherència amb el que s’ha recomanat amb relació a l’article 70, hem de suggerir 
també aquí que s’estableixi expressament la publicitat de les instruccions.   
 
 
Barcelona, 4 d’abril de 2014 
 
 
 
 
 
 
Òscar Roca Safont 
Cap d’Àrea de legislació  
i assumptes jurídics 


