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Noma: Projecte de Decret pel qual es regula la contractació ¡ prestació dels serveis
sanitaris a càrrec del Servei Català de la Salut.

1.- lnforme d'impacte pressupostari

Pel que fa a aquest apartat, ens remetem a I'informe de l'Àrea de Recursos Econòmics
del Servei Cetelà de ia Saiut, el qual s'¡nclou com annex

2.- lnforme d'impacte econòmic isoc¡al

Respecte a i'impacte econòmic, ens remetem també a l'informe de l'Àrea de Recursos
Econòmics del Serveí Català de la Salut, el qual s'inclou com annex,

3.- lnforme d'impacte normetiu

L'article 64 de la Llei 2612010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administrac¡ons públiques de Catalunya, estableix que els projectes de disposicions
regiamentàries han d'anar acompanyats d'un informe d'impacte normatiu, en què s'avalua
la incidència de Ies mesures proposades per la disposició reglamentària en termes
d'opcions de reguleció, de simplificació administrativa i de reducció de càrregues
administrat¡ves per als ciutadans ¡ les empreses

Amb anter¡oritat, el Decret 10612008, de 6 de maig, de mesures per l'el¡minació de tràmits
i la simplificació de proced¡ments per facilitar l'activitat econòmica, en el seu article 4.3, va
establ¡r que l'informe d'avaluació d'¡mpacte regulatori ha d'espec¡ficar detalladament en
quin sentit l'elaboració de la norma ha seguit els principis, cr¡teris i recomanacions
establerta per la Gu¡a de Bones Pràct¡ques per a l'elaboració i la revisió normativa, i ha de
quantifìcar les càrregues administratives que genera a les empreses

Per la seva part, la Guia de Bones Pràctiques, aprovada per I'acord de Govern
GOV/63/2010, de 13 d'abril, permet I'elaboració d'informes abreujats d'impacte normatiu
quan, en la fase de revis.ó de la norma, es conclogui que aquesta no ié incidència directa
ni indirecta sobre I'ectívitat econòmica ¡que no es produeixen efectes col laterals,

Es proposa la tramitació d'un projecte de Decret, adreçat a substituir la regulac¡ó ¡nclosa
actualment en el Decret 66/2010, de 25 de maig, que regula l'establiment dels convenjs ¡

Seryei Català

contractes de gestió de serveis assistencials en l'àmb¡t del Servei Català de la Salut, i el
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del s¡stama de pagement dels
conven¡s ¡ contractes de gestió de serveis assistencials en l'àmbit del Servei Catalå de la
Saìut.

Les mesures proposades necessiten d'una norma amb rang de decret a fi de mod¡flcar la
regulació actual que està establerta mitjançant decret Conseguentment, no hi ha altres
alternat¡ves o opcions reguladores

Des del punt de vista de la simplificació, la proposta de norma regula els procediments de
contractació i pagament, ja regulafs en els esmentats Decret 66/20 1 0, de 25 de maig, pel
qual es regula i'establiment dels convenis ¡ contractes de gest¡ó de serve¡s assistencíals
en l'àmbit del Servei Català de la Salut, iel Decret 17012010, de 16 de novembre, de
regulació del sistema de pagament dels convenis í contractes de gestió de serveis
ass¡stencials en l'àmbit del Servêi Català de la Salut.

Quant a les càrregues adminístratives per als ciutadans i les empreses, les mesures
proposades no tenen rellevància, en termes generals, des d'aquest punt de vista.

4.- lnforme d'¡mpacte de gènere

El Pro.jecte de Decret substancialment regula la contractació i la corresponent
contraprestació econòm¡ca, de manera que els seus cont¡nguts no tenen afectac¡ons des
d'un punt de vista de perspectiva de gènere.

En tot ces, la valoració del text articulat reflecteix que s'ha tet un us no androcèntr¡c ni
sexista del llenguatge, sense utilitzar cap terme que suposi una discriminació per raó de
sexe

Ef director de lArea d'Atenció Sanitària

AIex Guarga i Rojas

Barcelone, 29 de gener de 2014
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