
Ai
ilm

Generalitat de CatalunYa
Deoartament de la Presidència
Oficina de Supervisió i Avaluació
de la Contractació Fública

Sra. Roser Fernandez iAlegre
Secretaria General
Departament de Salut
Trav. de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria

08028 Barcelona

f:i:i 4'i;ï
Benvolguda secretària general,

En resposta a la vostra carta de data 28 de iebrer de 2A14, que va tenir entrada al

Ðepartament de la Presidència el dia 11 de març de 2014, amb ntlmero de registre

00988/2137¡2A14, em plau traslladar-vos que I'Oficina de Supervisió i Avaluació de la

Contractació Pública informa favorablement el text del projecte de decret pel qual es

regula la contractació iprestació de serveis sanitaris a cånec del Servei Català de la Salut

amb la redacció rebuda, en la que consten incorporades les consideracions derivades

de l'lnforme 1tãt14, de 27 de febrer, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació

Administrativa de la Generalitat de Catalunya'

Atentament,

Teresa M
tirectora

Barcelona, 13 de març de 2014

C. Sånt Hoôorát, 1-3,
080t2 Barcelona
Ter. 93 402 46 0Û
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fffiñ Generalitat de Catalunva
[lü oepartament d'Economia i Coneixement

Direcció General de Pressupostos

TNFORME gOBRE PROPOST-A pE plSPOSlClÓ

Disposició: Projecte de decret pel qual es regula la contractaciÓ
serveis sanitaiis a càrrec del Servei Català de la Salut

Departament: Salut

Sense impacte pressupostari addicional

N. SIGOV SIG14SLTOI84

prestació dels

La Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut
estableix la Cartera de Serveis del Sistema Nacional de Salut que a Catalunya s'han
de prestar a càrrec del Servei Català de la Salut.

El Servei Català de Ia Salut fa efectiva la Cartera de Serveis, amb caràcter general, a
través dels centres, serveis i establiments sanitaris integrats al Sistema sanitari integral
d'utilització pública de Gatalunya (SISCAT).

La Llei 15/1990, de I de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, estableíx que ef

Govern ha de regular, mitjançant un decret, els requisits, I'abast, el procediment i els

sistemes de selecció per a I'establiment dels contractes de gestió de serveis sanitaris i

sociosanitaris, D'acord amb això, actualment el Decret 66/2010, de 25 de maig, regula
I'establiment dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l'àmbit del
Servei Català de la Salut i el Decret 17012010,.de 16 de novembre, regula el sistema
de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials.

Aquest nou decret que es proposa té com a objecte:

¡ Determinar la Cartera de Serveis a contractar a càrrec del Servei Català de la
Salut

. Regular el procediment i el sistema d'assignació territorial dels recursos
o Regular el procediment iels sistemes de contractació de les entitats proveìdores

de serveis sanitaris a través de les quals es fan efectives les prestacions
incfoses en [a Cartera de Serveis a càrrec del CatSalut

r Regular els drets i obligacions que assumeixen les esmentades entitats
proveidores, especialrnent pel que fa al règim de contraprestació econòmica i

els sistemes d'avaluació i control.

La finalitat d'aquesta disposició és prornoure la millora de I'eficiència del conjunt del

sistema sanitari públic, mitjançant la incentivació de la interacció entre els diferents
proveidors d'un determinat tenitori, per tal d'assoiir un millor grau d'accessibilitat i una
resolució en el nivell i recurs assistencialadient.

En l'informe econömic de l'Àrea de Recursos Econòmics del Servei Català de la Salut,
de data 29 de gener de 2014, es fa constar que I'aplicació d'aquest Decret no ha de
suposar cap increment dels recursos del sistema sanitari públic sinó que el que implica
és la reordenació dels serveis i conseqtientmenf la redistribució dels recursos
econòmics actuals per incentivar I'adaptació dels serveis a les necessitats actuals.

J:\COORD\informes\201 4 gen-jun\'t 4-090in.docx
112



ffi Generalitat de Catalunya
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Direcció General de Pressupostos

Per tot el que s'ha exposat, aquest centre directiu, des de la vessant estrictament
pressupostària, informa favorablement sobre el projecte de decret, en el benentès
que totes les despeses que se'n derivin seran assumides per les disponibilitats
pressupostàries efectives del Servei Català de la Salut.

de2O14

I director general de

C

Josep Miralpeix i Casas
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