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Aquest escenari incrementa en un 128% els 
recursos destinats a la política de la Generalitat 
de cooperació per al desenvolupament en relació 
cod"gn"4228."fcttgt"cp{"fgn"ekeng"fg"rncpkÝecek„"
anterior.

En termes relatius, es preveu que el volum 
d’AOD de la Generalitat representi, l’any 2010, 
el 0,66% dels tributs propis de la Generalitat i el 
0,059% del producte interior brut de Catalunya. 
El manteniment de nivells de creixement similars 
gp"gn"rtqrgt"ekeng"fg"rncpkÝecek„"rgtogvtkc"cuuq-
lir, l’any 2012, el 0,077% del PIB de Catalunya 
destinat a la cooperació per al desenvolupament. 
Aquest és justament el tram del PIB que s’estima, 
d’acord amb el dictamen elaborat per Àngel Font 
uqdtg"gn"Ýpcp›cogpv"fg"nc"eqqrgtcek„"ecvcncpc."
que correspon a la Generalitat per al compliment 
del compromís de l’Estat espanyol de dedicar, 
l’any 2012, el 0,7% del PIB a l’AOD.

Queda, però, una referència pendent: el com-
promís expressat en la disposició addicional 
tercera de la Llei de cooperació al desenvolu-
pament, segons el qual l’Administració de la 
Generalitat ha d’augmentar progressivament 
les aportacions destinades a la cooperació per 
cn"fgugpxqnwrcogpv"Ýpu"c"cuuqnkt"gn"2.9'"fgn"
seus ingressos corrents incondicionats com a 
màxim en els pressupostos per a l’any 2010. El 
ecpxk"fg"oqfgn"fg"Ýpcp›cogpv"rquvgtkqt"c"nc"
Nngk"k"nc"xctkcdknkvcv"fg"nc"zkhtc"fkÝewnvgp"hgt/pg"
gn"e§newn"k."rgt"vcpv."nc"rncpkÝecek„0"Rgt"ckz”"uÓjc"
qrvcv"rgt"ecnewnct"wpc"zkhtc"Ýpcn"fg"tghgtflpekc"
a partir de dades més estables com el compro-
mís total de l’Estat espanyol en termes de PIB 
i l’estimació de l’aportació global catalana a 
nÓguogpvcfc"Ýpcnkvcv0

Atès que han canviat les regles de joc (model 
fg"Ýpcp›cogpv+"k"cvguc"nc"fkÝewnvcv"fg"ecnewnct"
una xifra de referència, caldria que fos el mateix 
Parlament el que, durant la propera legislatura, 
cenct‡u"gn"ukipkÝecv"fg"nc"fkurqukek„"cffkekqpcn"
tercera de la dita llei en el context actual mitjan-
çant un pronunciament o una resolució respecte 
c"ckz”"q"rtqrqufiu."uk"guecw."wpc"oqfkÝecek„"fg"nc"
Llei de cooperació al desenvolupament.
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DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA

LLEI
8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut Català de 
la Salut.

EL PRESIDENT  
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament 
de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei 
i d’acord amb el que estableix l’article 65 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo 
la següent

LLEI

Preàmbul

I

La Llei 12/1983, del 14 de juliol, d’administra-
ció institucional de la sanitat, l’assistència i els 
serveis socials de Catalunya, va crear l’Institut 
Català de la Salut com a entitat gestora de la 
Seguretat Social i dels serveis i les prestacions 
sanitàries de la Generalitat, per a desplegar les 
competències que la Constitució espanyola i 
l’Estatut d’autonomia li atribuïen i per a execu-
tar els serveis i les funcions que li havien estat 
traspassats.

En el moment de la creació de l’Institut Català 
de la Salut, la regulació bàsica sobre la gestió 
institucional de la Seguretat Social era establerta 
pel Reial decret llei 36/1978, del 16 de novembre, 
una norma que trencava les estructures corpo-
ratives heretades del passat i que reestructurava 
radicalment el sistema d’entitats gestores.

FÓcngujqtgu"gp›§."nc"eqpÝiwtcek„"fgn"ukuvgoc"
de la Seguretat Social ha evolucionat normati-
vament cap a un redimensionament progressiu 
de l’àmbit propi i cap al caràcter instrumental o 
addicional de la condició d’entitat gestora. S’ha 
produït, també, la distinció entre la integració 
en el sistema i les prestacions, la gestió dife-
renciada de les prestacions econòmiques i les 
prestacions sanitàries i l’atribució progressiva 
de les competències sanitàries a les comunitats 
autònomes.

Al llarg d’aquesta evolució normativa, des-
taquen la Llei 14/1986, del 25 d’abril, general 
de sanitat, que va crear el Sistema Nacional de 
Salut, i la Llei 15/1990, del 9 de juliol, d’orde-
nació sanitària de Catalunya, que va crear el 
Servei Català de la Salut, responsable de garantir 
nÓcvgpek„"ucpkv§tkc"r¿dnkec"k"wpc"eqdgtvwtc"r¿dnkec"
de qualitat dels ciutadans de Catalunya per mitjà 
d’una adaptació adequada de l’oferta sanitària 
a llurs necessitats.

La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya va 
permetre que l’Institut Català de la Salut comen-
cés a adaptar progressivament el seu marc de 
gestió per a poder operar com la resta de prove-
ïdors del sistema sanitari. Per això, per mitjà del 
Decret 138/1993, del 7 de maig, i, posteriorment, 
el Decret 276/2001, del 23 d’octubre, es van fer 
dues reestructuracions de l’Institut Català de la 
Ucnwv."cod"nÓqdlgevkw"fg"oknnqtct/pg"nÓgÝe§ekc."
nÓgÝekflpekc"k"nc"swcnkvcv"fgnu"ugtxgku0

Ara, amb aquesta llei de l’Institut Català de la 
Salut, es fa un acte de normalització institucional 
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que permet que aquest Institut deixi d’ésser ex-
clusivament un ens gestor de la Seguretat Social 
i es converteixi en un instrument de referència 
de la política sanitària de la Generalitat.

II

El nou Institut Català de la Salut té l’origen en 
wpc"eqpegrek„"fkp§okec."gÝekgpv."kppqxcfqtc"k"
Þgzkdng"fgn"ugevqt"r¿dnke."kortguekpfkdng"rgt"c"
respondre adequadament a les necessitats dels 
ekwvcfcpu0"Ckz‡."cswguvc"nngk"gu"eqpÝiwtc"eqo"
l’eina jurídica capaç de fer possible un Institut 
Català de la Salut àgil, competitiu, adaptable 
cnu"eqpuvcpvu"ecpxku"uqekqfgoqit§Ýeu"Îeqo"
nÓcwiogpv"fg"nÓgurgtcp›c"fg"xkfc"k"gnu"Þwzqu"
migratoris–, epidemiològics i tecnològics, i 
proper a la realitat de la població.

La missió de l’Institut Català de la Salut és 
fgugpxqnwrct"wpc"qticpkv¦cek„"ucpkv§tkc"r¿dnkec"
de la Generalitat que sigui un referent i un mo-
del de provisió de serveis de salut a Catalunya. 
L’actuació de l’Institut es fonamenta en uns 
valors coherents amb aquesta missió, com ara, 
la competència dels seus professionals, unes 
condicions de treball adequades, la qualitat com 
a factor distintiu d’excel·lència dels serveis, la 
innovació, el respecte, la humanització i l’ètica 
en l’atenció als pacients i als usuaris, la res-
rqpucdknkvcv."nc"eqpÝfgpekcnkvcv."nc"kpvgitkvcv."
l’equitat, la responsabilitat social, la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes i la integració 
de la perspectiva de gènere.

El proveïdor de serveis assistencials més im-
portant de Catalunya adopta ara una perspectiva 
ajustada a l’entorn en què opera. La resposta 
a un escenari de demanda i costos creixents 
exigeix que l’Institut Català de la Salut, igual 
que la resta de proveïdors sanitaris de cobertura 
r¿dnkec."rwiwk"fgugpxqnwrct"wpc"iguvk„"r¿dnkec"
moderna, autònoma, oberta a la comunitat, amb 
participació dels professionals, establir aliances 
i acords de col·laboració i cooperació amb altres 
kpuvkvwekqpu"ucpkv§tkgu"fg"eqdgtvwtc"r¿dnkec."k"
pugui descentralitzar, tant com sigui possible, 
la presa de decisions en els nivells d’assistèn-
cia més propers als ciutadans, fent compatible 
l’aplicació del principi de subsidiarietat amb la 
fgÝpkek„"fÓwpu"ugtxgku"eqtrqtcvkwu"egpvtcvu"gp"
l’estratègia i l’avaluació de resultats.

NÓqtkgpvcek„"gortguctkcn"r¿dnkec"fg"nc"iguvk„"
de l’Institut Català de la Salut no implica la in-
vtqfweek„"fgn"eqpegrvg"fg"dgpgÝek."rgt”"u‡"swg"vfi"
un enfocament basat en el binomi qualitat-cost, 
en l’aplicació de tècniques modernes de gestió, 
en l’optimació de les noves tecnologies de la in-
formació –que es posen al servei dels ciutadans–, 
en un procés dinàmic de presa de decisions, i 
també en la introducció de nous instruments 
i mecanismes d’avaluació dels objectius i els 
tguwnvcvu"fg"nc"iguvk„."ofiu"vtcpurctgpvu."gÝec›qu"
i moderns. Així, l’activitat de l’Institut Català 
de la Salut s’ha de sustentar en els valors de 
la simplicitat organitzativa, l’autonomia dels 
centres, la desconcentració i la descentralització 
territorial, el rigor pressupostari, els procedi-
ments d’avaluació de la gestió, la transparència 
en la gestió i els resultats, la sostenibilitat, el 
diàleg amb els usuaris i els professionals i la 
participació d’aquests en la gestió.

III

Aquesta llei s’estructura en cinc capítols, 
quatre disposicions addicionals, dues disposi-
cions transitòries, una disposició derogatòria i 
vtgu"fkurqukekqpu"Ýpcnu0"Gn"ecr‡vqn"K"fgvgtokpc"
nc"etgcek„"fg"nÓgortguc"r¿dnkec"Kpuvkvwv"Ecvcn§"
de la Salut, amb personalitat jurídica pròpia 
i autonomia funcional i de gestió, que actua 
sotmesa a dret privat i que porta a terme la seva 
funció d’acord amb els principis informadors i 
de gestió corresponents.

El capítol II regula els òrgans de direcció, de 
participació comunitària i de gestió de l’Institut 
Català de la Salut. Entre els primers, destaca 
el Consell d’Administració com a òrgan supe-
rior de govern. Quant als òrgans de gestió, es 
distingeixen els serveis corporatius, les ge-
rències territorials i les unitats de gestió dels 
centres, serveis i establiments de l’Institut, 
que actuen sota el principi d’autonomia eco-
p”okec"k"Ýpcpegtc"k"fg"iguvk„."gp"gn"octe"fÓwp"
programa anual d’activitat aprovat pel Consell 
d’Administració.

El capítol III, relatiu a la prestació dels serveis 
ucpkvctku"k"uqekqucpkvctku."fgÝpgkz"gn"eqpvtcevg"
programa com l’instrument que articula la pres-
tació de serveis de l’Institut Català de la Salut 
per compte del Servei Català de la Salut.

Gn"ecr‡vqn"KX"Ýzc"gn"tfliko"fg"eqpvtcevcek„."
d’impugnació d’actes i de responsabilitat de 
l’Institut Català de la Salut, d’acord amb la le-
gislació administrativa bàsica.

Finalment, el capítol V tracta del règim de 
personal, econòmic i patrimonial de l’Institut 
Català de la Salut. En concret, regula les diverses 
tipologies de personal, el patrimoni adscrit i el 
propi, els recursos econòmics, el règim pres-
uwrquvctk"k"eqorvcdng"k"gn"eqpvtqn"Ýpcpegt."fkpu"
el marc de la normativa aplicable a l’empresa 
r¿dnkec"ecvcncpc0

IV

Rgn"swg"hc"c"nc"rctv"Ýpcn"fÓcswguvc"nngk."ecn"
fguvcect"swg"eqpvfi"wpc"fkurqukek„"Ýpcn"swg"oq/
fkÝec"swcvtg"fkurqukekqpu"vtcpukv”tkgu"fg"nc"Nngk"
7/2003, del 25 d’abril, de protecció de la salut. La 
Llei 7/2003 té la voluntat d’avançar en l’ordenació 
fg"ngu"cevkxkvcvu"k"gnu"ugtxgku"fg"ucnwv"r¿dnkec"k"
persegueix modernitzar l’acció administrativa en 
nÓ§odkv"fg"nc"rtqvgeek„"fg"nc"ucnwv."c"Ý"fg"fqvct/nc"
fg"ngu"gkpgu"ekgpv‡Ýswgu."vflepkswgu"k"qticpkv¦cvk-
ves necessàries que contribueixin a preservar la 
salut de la població de Catalunya, d’acord amb 
els principis informadors del sistema sanitari 
ecvcn§"fg"tcekqpcnkv¦cek„."gÝe§ekc."ukornkÝecek„"
k"gÝekflpekc0

Ngu"fkurqukekqpu"vtcpukv”tkgu"oqfkÝecfgu"fg"nc"
Llei 7/2003 són la primera, la segona, la vuitena 
i la novena, adreçades a regular la situació del 
personal que ha exercit funcions i activitats en 
nÓ§odkv"fg"nc"ucnwv"r¿dnkec"c"Ecvcnwp{c0"Cswgu-
tes disposicions estableixen una transformació 
profunda del panorama dels recursos humans 
xkigpv"Ýpu"ctc0"Vcpocvgkz."fgu"fg"nÓgpvtcfc"gp"
vigor de la Llei 7/2003 s’han detectat alguns 
aspectes que requereixen una millora des del 
punt de vista de la prestació del servei de salut 

r¿dnkec"k"fg"nc"eqjgtflpekc"kpvgtpc"fgn"ukuvgoc"
de salut a Catalunya, i també des del punt de 
vista de la constitucionalitat dels processos de 
selecció previstos. Per aquestes raons aquesta 
nngk"kpenqw"oqfkÝecekqpu"gp"gn"eqpvkpiwv"fg"ngu"
disposicions esmentades.

Les disposicions transitòries que són objecte 
fg"oqfkÝecek„"hcp"tghgtflpekc"c"fwgu"ukvwcekqpu0"
Les disposicions transitòries primera i segona es 
refereixen als funcionaris dels cossos de metges 
i practicants titulars, que han d’optar per alguna 
de les alternatives que els ofereixen les matei-
xes disposicions transitòries. Les disposicions 
transitòries vuitena i novena fan referència a 
les persones que en el moment de l’entrada en 
vigor de la Llei 7/2003 ocupaven, amb caràcter 
interí, un lloc de treball dels cossos de metges, 
practicants, llevadors o farmacèutics titulars, i 
en determina la situació a partir de l’entrada en 
vigor d’aquesta llei. També es regulen el pro-
cés de selecció que han de superar els metges, 
els practicants i els llevadors per a accedir a la 
eqpfkek„"fg"rgtuqpcn"guvcvwvctk"Ýz"fg"nÓKpuvkvwv"
Català de la Salut i el procés de selecció que 
han de superar els farmacèutics per a accedir 
a la condició de personal funcionari del Cos 
de Titulació Superior de la Generalitat, Salut 
R¿dnkec0

Amb aquesta llei, doncs, es vol portar a terme 
la reforma assistencial i la reforma organitzativa 
necessàries perquè l’Institut Català de la Salut 
doni una resposta adequada a les necessitats de 
ucnwv"fg"nc"ekwvcfcpkc"k."cnjqtc."cuuqngkzk"wpc"gÝ-
ekflpekc"ofiu"itcp"gp"nÓ¿u"fgnu"tgewtuqu"r¿dnkeu0

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1
Creació de l’empresa pública Institut Català 
de la Salut

Es crea l’Institut Català de la Salut com a 
gpvkvcv"fg"ftgv"r¿dnke"fg"nc"Igpgtcnkvcv."swg"cevwc"
subjecte al dret privat, amb personalitat jurídica 
pròpia i plena capacitat d’obrar per al compli-
ment de les seves funcions, de conformitat amb 
l’article 21 del Decret legislatiu 2/2002, del 24 
de desembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de 
nÓgortguc"r¿dnkec"ecvcncpc0

Article 2
Règim jurídic

1. L’Institut Català de la Salut es regeix per 
aquesta llei, per les normes de desenvolupament 
que ha d’aprovar el Govern, a qui correspon 
d’aprovar-ne els estatuts, i pels acords que adopti 
el seu consell d’administració dins aquest marc. 
L’Institut resta sotmès a la normativa reguladora 
fgn"ugevqt"r¿dnke"fg"nc"Igpgtcnkvcv."c"nc"pqtocvkxc"
uqdtg"Ýpcpegu"r¿dnkswgu"k"fgn"rcvtkoqpk"fg"nc"
Generalitat i, en general, a la resta de normes 
fg"ftgv"r¿dnke"gp"ngu"ocvfltkgu"guvcdngtvgu"rgt"
aquesta llei.

2. L’Institut Català de la Salut gaudeix d’au-
tonomia funcional i de gestió i resta adscrit al 
departament competent en matèria de salut, el 
qual, en exercici de la seva autoritat, ha de ga-
rantir que la política assistencial i econòmica de 
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la nova entitat sigui coherent amb els objectius 
i les prioritats d’aquest departament i amb els 
rtkpekrku"fgn"ukuvgoc"ucpkvctk"r¿dnke0

3. L’Institut Català de la Salut s’ajusta als 
principis de desconcentració i de descentralit-
zació territorial i de gestió, d’acord amb el model 
sanitari de Catalunya i amb el marc organitzatiu 
territorial aprovat pel Govern.

Article 3
Objectius

1. Els objectius de l’Institut Català de la Sa-
lut són:
c+" Rtguvct"ugtxgku"ucpkvctku"r¿dnkeu"rtgxgp-

tius, assistencials, diagnòstics, terapèutics, 
rehabilitadors, pal·liatius, de cures i de pro-
moció i manteniment de la salut destinats als 
ciutadans, de conformitat amb el catàleg de 
prestacions del Sistema Nacional de Salut i la 
cartera de serveis aprovada pel Govern de la 
Generalitat.
d+" Rtguvct"cnvtgu"ugtxgku"Ýpcp›cvu"cod"vczgu"

q"rtgwu"r¿dnkeu"swg"nk"rwiwk"gpecttgict"gn"fgrct-
tament competent en matèria de salut.

c) Portar a terme activitats docents i de recer-
ca en el camp de les ciències de la salut.
40" Ngu"rtguvcekqpu"r¿dnkswgu"jcp"fÓkpenqwtg"

necessàriament l’atenció primària i l’atenció 
contínua extrahospitalària; l’atenció hospita-
lària, que inclou els serveis d’alta complexitat 
i d’alta tecnologia mèdica; l’atenció sociosa-
nitària; l’atenció de la salut mental, i la pres-
tació de serveis diagnòstics i de suport per a 
ictcpvkt"wpu"ugtxgku"cuukuvgpekcnu"gÝekgpvu"k"
de qualitat.

3. L’Institut Català de la Salut ha de cooperar 
cod"nc"tguvc"fg"rtguvcfqtu"r¿dnkeu"fg"ugtxgku"
sanitaris i sociosanitaris, amb la finalitat de 
fqpct"gÝe§ekc"k"eqjgtflpekc"c"nc"tgcnkv¦cek„"fgn"
seu objecte.

Article 4
Funcions

L’Institut Català de la Salut té les funcions 
següents:

a) Desenvolupar una organització assis-
tencial de la Generalitat que sigui un referent 
i un model de provisió de serveis de salut a 
Catalunya.

b) Garantir la prestació sostenible d’uns ser-
veis assistencials de qualitat, que s’ajustin als 
tgswgtkogpvu"gurge‡Ýeu"fgnu"ekwvcfcpu."cod"
respecte pel principi d’autonomia de gestió de 
centres i serveis, la participació i coresponsa-
bilització professional en la gestió dels serveis, 
la transparència en la seva actuació i en la col-
ncdqtcek„"cod"cnvtgu"kpuvkvwekqpu"cod"Ýpcnkvcvu"
similars.

c) Millorar i modernitzar les seves infraes-
tructures i equipaments, amb una distribució 
coherent sobre el territori.

d) Reforçar les polítiques de personal per 
a assegurar la competència i la motivació dels 
professionals i promoure condicions de treball 
adequades.

e) Adaptar l’organització i la prestació dels 
seus serveis a les problemàtiques canviants i 
garantir una utilització òptima dels mitjans 
disponibles.

f) Promoure la utilització de les teràpies més 
adequades.

g) Adaptar les polítiques d’informació i els 
mètodes d’interacció amb els usuaris.

h) Optimar la gestió dels recursos finan-
cers.

i) Establir formes de govern rigoroses i 
transparents, que permetin als òrgans de govern 
exercir una direcció efectiva de la institució i 
garanteixin una participació efectiva de tots 
els implicats.

Article 5
Principis de gestió

1. L’Institut Català de la Salut actua d’acord 
cod"gnu"rtkpekrku"fÓgÝekflpekc."rgt"okvl§"fÓwpc"
iguvk„"r¿dnkec"oqfgtpc"k"tkiqtquc"fgnu"tgewtuqu="
fÓcwvqpqokc"fg"iguvk„="fÓgÝe§ekc="fg"ukornkÝec-
ció; de desconcentració; de descentralització 
territorial; de racionalització; de transparència; 
d’agilitat; d’avaluació de la gestió; de sosteni-
bilitat; de cooperació; de participació social i 
coresponsabilitat dels seus professionals; de 
continuïtat del procés assistencial, equitat en 
l’accés a les prestacions, proximitat i orientació 
de la gestió als ciutadans.

2. L’Institut Català de la Salut ha de facilitar 
l’accés, la promoció i el desenvolupament pro-
fessional dels seus membres tenint en compte, 
entre altres, llurs mèrits i llur capacitat profes-
sional, i n’ha de respectar l’autonomia tècnica 
k"ekgpv‡Ýec"ugpug"ofiu"nkokvcekqpu"swg"ngu"swg"
es deriven de l’ordenament jurídic i el codi 
deontològic.

3. Els principis que regeixen la gestió de 
l’Institut Català de la Salut s’articulen per mit-
jà de l’aplicació de les noves tecnologies de la 
informació, la innovació organitzativa i assis-
tencial, la formació contínua dels professionals, 
nÓgxkfflpekc"ekgpv‡Ýec"fkurqpkdng"k"nc"iguvk„"fg"tkue"
en els termes i les condicions establerts per la 
normativa aplicable.

4. L’Institut Català de la Salut ha de comptar 
amb un sistema integral de gestió que perme-
ti conèixer i controlar la qualitat i el cost dels 
serveis i els resultats obtinguts en l’exercici de 
les seves activitats, globalment i en cada nivell 
de responsabilitat, i també fer l’avaluació del 
funcionament del sistema i de l’assoliment dels 
qdlgevkwu"Ýzcvu"tgurgevcpv"gnu"rtkpekrku"fÓcwvq-
nomia de gestió de cada centre.

5. El departament competent en matèria 
fg"ucnwv"jc"fg"xgvnnct"rgtswfl"nÓgortguc"r¿dnkec"
Institut Català de la Salut elabori un sistema de 
retiment de comptes basat en la comptabilitat de 
costos i que incorpori indicadors de qualitat, de 
ucvkuhceek„"fgnu"wuwctku"k"fÓgÝekflpekc"geqp”okec"
i resultats de salut.

6. L’Institut Català de la Salut, en el marc 
de les disponibilitats pressupostàries, ha de 
fkurquct"fgnu"tgewtuqu"uwÝekgpvu"rgt"c"cuuqnkt"
els seus objectius.

7. La direcció i la gestió dels centres propis 
de l’Institut Català de la Salut corresponen ex-
clusivament als càrrecs directius i al personal 
amb funcions de comandament de l’Institut, i 
en cap cas no es poden contractar tercers. En 
el cas dels consorcis i d’altres entitats en què 
l’Institut Català de la Salut participa majori-
tàriament, aquestes funcions corresponen, en 
els mateixos termes i condicions, al personal 
directiu d’aquests o al personal amb funcions 
de comandament de l’Institut.

CAPÍTOL II
Organització

Article 6
Òrgans de direcció, de participació comunitària 
i de gestió

1. Els òrgans de direcció de l’Institut Català 
de la Salut són el Consell d’Administració i el 
director o directora gerent.

2. Els òrgans de participació comunitària de 
l’Institut Català de la Salut són el Consell Gene-
ral de Participació, els consells de participació 
dels centres, els serveis i els establiments de 
l’Institut, i la resta d’òrgans de participació que 
es puguin crear.

3. Els òrgans a què fa referència l’apartat 2 es 
eqpÝiwtgp"eqo"c"”ticpu"eqnángikcvu"fg"rctvkekrc-
ek„"eqowpkv§tkc"cod"Ýpcnkvcvu"fÓcuuguuqtcogpv."
de consulta, de seguiment i de supervisió de 
l’activitat sanitària de l’Institut Català de la Salut 
i han d’ésser integrats, entre altres, per repre-
sentants dels ens locals, de la societat civil i de 
les organitzacions sindicals i empresarials més 
representatives a Catalunya i de les professions 
sanitàries. Aquests òrgans han de disposar dels 
instruments i mitjans necessaris per a garantir 
wpc"rctvkekrcek„"ghgevkxc"k"¿vkn0

4. Es crea el Consell de Participació dels 
Professionals de l’Institut Català de la Salut, com 
a òrgan de participació que assessora el Consell 
d’Administració sobre assumptes relacionats 
amb les condicions i l’exercici professional del 
personal mèdic i d’infermeria de l’Institut.

5. La composició, les funcions i les normes de 
funcionament dels òrgans de participació a què 
fan referència els apartats 3 i 4 s’han d’establir 
per mitjà dels estatuts respectius o per acord del 
Consell d’Administració.

6. Els òrgans de gestió de l’Institut Català 
de la Salut són:

a) Els serveis corporatius, que són alhora 
estructura de suport del director o directora 
gerent i dels centres, els serveis i els establiments 
de l’Institut.

b) Les gerències territorials.
c) Les unitats de gestió dels centres, els ser-

veis i els establiments de l’Institut.

Article 7
El Consell d’Administració

1. El Consell d’Administració és l’òrgan su-
perior de govern i direcció de l’Institut Català 
de la Salut.

2. El Consell d’Administració és format per:
a) El president o presidenta, nomenat pel 

Govern, que pot delegar les funcions en un vocal 
o en una vocal.

b) Quatre vocals proposats pel conseller o 
consellera del departament competent en ma-
tèria de salut.

c) Dos vocals proposats pel conseller o con-
sellera del departament competent en matèria 
fÓgeqpqokc"k"Ýpcpegu0

d) Un vocal o una vocal proposat pel conseller 
o consellera del Departament de la Presidència.

e) Un vocal o una vocal proposat pel conse-
ller o consellera del departament competent en 
matèria d’administració local.

f) Un vocal o una vocal proposat pel conse-
ller o consellera del departament competent en 
matèria de serveis socials.
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g) Un vocal o una vocal proposat pel conse-
ller o consellera del departament competent en 
matèria de serveis penitenciaris.

h) Un vocal o una vocal proposat pel conse-
ller o consellera del departament competent en 
matèria d’innovació.

i) Un vocal o una vocal proposat pel conse-
ller o consellera del departament competent en 
matèria de treball.

j) Un vocal o una vocal proposat pel Consell 
de Participació dels Professionals de l’Institut 
Català de la Salut.

k) Un vocal o una vocal proposat pel con-
seller o consellera del departament competent 
en matèria de salut, d’entre els membres de les 
associacions de pacients o de les associacions 
de consumidors i usuaris.

l) Dos vocals proposats per les entitats asso-
ciatives dels ens locals de Catalunya.

m) Dos vocals proposats pel conseller o con-
sellera del departament competent en matèria de 
salut, d’entre professionals de prestigi reconegut 
en l’àmbit sanitari.

n) Dos vocals proposats per les organitzaci-
ons sindicals més representatives a Catalunya.

o) Dos vocals proposats per les organitzacions 
sindicals amb més representació en l’àmbit de 
l’Institut Català de la Salut.

3. Els vocals del Consell d’Administració 
són nomenats pel Govern.

4. Els membres del Consell d’Administració 
estan sotmesos al règim d’incompatibilitats esta-
blert per la normativa general que els correspon 
i, en particular, són incompatibles amb qualsevol 
vinculació directa amb persones físiques o jurí-
diques l’activitat de les quals estigui directament 
relacionada amb les tasques encomanades a 
l’Institut Català de la Salut, si aquesta vinculació 
pot impedir o menyscabar el compliment estricte 
de llurs deures o comprometre’n la imparcialitat 
o la independència.

5. El president o presidenta del Consell 
d’Administració ha de nomenar un secretari o 
secretària d’entre els professionals de l’Institut 
Català de la Salut, amb veu però sense vot, al 
qual correspon estendre les actes de les sessions, 
nnkwtct"ngu"egtvkÝecekqpu"fgnu"ceqtfu"k"eqpugtxct"
gnu"nnkdtgu"qÝekcnu0

6. La composició del Consell d’Administració 
ha de procurar assolir la paritat de gènere.

7. El director o directora gerent de l’Institut 
Català de la Salut assisteix a les sessions del 
Consell d’Administració, amb veu però sense 
vot.

8. Els estatuts han de preveure la creació 
d’una comissió executiva del Consell d’Admi-
nistració, amb les facultats que, d’acord amb 
el que estableix l’article 8.3, aquest Consell li 
delegui. En la composició de la Comissió Exe-
cutiva ha d’ésser majoritària la representació 
de la Generalitat.

9. Els acords presos en el Consell d’Admi-
nistració o en la Comissió Executiva s’adopten 
per majoria. En cas d’empat, el vot del president 
o presidenta del Consell d’Administració és 
diriment.

Article 8
Funcions del Consell d’Administració

1. El Consell d’Administració de l’Institut 
Català de la Salut s’encarrega de portar a terme 

nc"rncpkÝecek„"guvtcvflikec"fgnu"okvlcpu"swg"jk"u„p"
adscrits, de dirigir-ne les actuacions i d’exercir 
el control superior de la seva gestió.

2. En el marc de la funció general determi-
nada per l’apartat 1, corresponen al Consell 
fÓCfokpkuvtcek„"ngu"hwpekqpu"gurge‡Ýswgu"ug-
güents:

a) Proposar al conseller o consellera compe-
tent en matèria de salut, perquè siguin presenta-
fgu"cn"Iqxgtp."nÓcrtqxcek„"k"nc"oqfkÝecek„"fgnu"
estatuts de l’Institut Català de la Salut, i aprovar, 
si escau, el reglament marc de funcionament 
intern dels centres, els serveis i els establiments 
de l’Institut.

b) Establir, a proposta del director o directora 
gerent o a iniciativa pròpia, d’acord amb els es-
tatuts, l’estructura organitzativa dels òrgans de 
gestió de l’Institut; les normes de funcionament, 
i les normes i els criteris de desenvolupament 
organitzatiu.

c) Fixar els objectius d’actuació de l’Institut 
Català de la Salut i dels ens que en depenen i 
aprovar les directrius necessàries per a asso-
lir-los.

d) Aprovar, abans que els departaments 
competents en matèria de salut i en matèria 
fÓgeqpqokc"k"Ýpcpegu"gp"hcekp"nc"rtgugpvcek„"
conjunta al Govern, el contracte programa entre 
l’Institut Català de la Salut i el Servei Català de 
la Salut que estableix l’article 14, i, si escau, les 
propostes de modificació d’aquest contracte 
programa.

e) Aprovar els programes anuals dels centres, 
els serveis i els establiments de l’Institut Català 
de la Salut.

f) Aprovar el projecte de pressupost de l’Ins-
titut Català de la Salut i presentar-lo al depar-
tament competent en matèria de salut, perquè 
l’incorpori al seu projecte general i el tramiti 
segons la normativa vigent.

g) Aprovar la memòria anual de l’Institut 
Català de la Salut i la liquidació del seu pressu-
post, després que la Intervenció General n’hagi 
emès l’informe favorable.

h) Presentar al departament competent en 
matèria de salut les propostes normatives en 
les matèries subjectes a l’àmbit competencial 
de l’Institut Català de la Salut.
k+" Ceqtfct"nc"ukipcvwtc"q"nc"oqfkÝecek„"fg"

contractes plurianuals.
l+" TcvkÝect"gnu"ceqtfu"q"gnu"eqpxgpku"fg"eqn/

laboració amb altres entitats, signats pel director 
o directora gerent de l’Institut Català de la Salut, 
de contingut econòmic superior a noranta mil 
euros.
m+" TcvkÝect"ngu"cflwfkecekqpu"fg"eqpvtcevgu"

fg"ugtxgku"k"fg"iguvk„"fg"ugtxgku"r¿dnkeu"gp"gn"ecu"
swg"jciwguukp"guvcv"rtguvcvu"Ýpu"cngujqtgu"rgt"
l’Institut Català de la Salut.

l) Autoritzar les modificacions de crèdits 
pressupostaris amb subjecció a la legislació 
fg"Ýpcpegu"r¿dnkswgu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"k"c"ngu"
successives lleis anuals de pressupostos.

m) Aprovar el programa anual per a cada 
centre, servei i establiment de l’Institut Català de 
nc"Ucnwv."gp"swfl"uÓjcp"fÓgurgekÝect"gnu"tgewtuqu"
que aquests gestionen en règim d’autonomia.

n) Aprovar els plans d’inversions relatius a 
la construcció i la remodelació dels centres, els 
serveis i els establiments de l’Institut Català 
de la Salut.

o) Aprovar les adquisicions d’equipaments 
mèdics i d’altres, d’acord amb la política general 
fg"rncpkÝecek„"vgttkvqtkcn"fg"ugtxgku"Ýzcfc"rgn"
departament competent en matèria de salut i amb 
els límits establerts en la dotació del capítol VI 
del pressupost de l’Institut.

p) Aprovar els objectius i els paràmetres 
d’avaluació dels càrrecs directius de l’Institut 
Català de la Salut que li proposi el director o 
directora gerent.

q) Aprovar, a proposta del director o directora 
igtgpv."nc"tgncek„."nc"xcnqtcek„"k"nc"encuukÝec-
ek„"fgnu"nnqeu"fg"vtgdcnn."k"vcodfi"nc"oqfkÝecek„"
d’aquests, amb la determinació de llur àmbit 
territorial i funcional.
t+" Crtqxct"ngu"qhgtvgu"r¿dnkswgu"fÓqewrcek„"

que han de donar lloc als processos de selecció de 
personal de l’Institut Català de la Salut, sempre 
d’acord amb la normativa pressupostària i amb 
la resta de disposicions aplicables en l’àmbit de 
la Generalitat.

s) Aprovar el règim retributiu i les retribu-
cions dels càrrecs directius i del personal amb 
funcions de comandament de l’Institut Català 
de la Salut, i també les quanties retributives 
del personal de l’Institut, que s’han de subjec-
tar sempre a la normativa pressupostària i a la 
resta de disposicions aplicables en l’àmbit de 
la Generalitat.

t) Nomenar els càrrecs directius a què fa re-
ferència l’article 20, a proposta del director o 
directora gerent, i, si escau, crear-ne de nous.

u) Garantir la qualitat i l’equitat dels serveis 
que presta l’Institut Català de la Salut en els 
seus centres, serveis i establiments, i establir 
wp"oqfgn"r¿dnke"fg"tgvkogpv"fg"eqorvgu"cod"
indicadors de qualitat, de satisfacció dels usuaris 
k"fÓgÝekflpekc"geqp”okec0"Cswguv"oqfgn"vcodfi"
ha d’establir els objectius que han d’assolir els 
càrrecs directius i el sistema d’avaluació de les 
gestions respectives.

v) Vetllar perquè l’Institut Català de la Salut 
cuuqngkzk"nÓ¿u"eqorngv"fg"ngu"ugxgu"ecrcekvcvu"
rqvgpekcnu"rgt"c"gortct"cod"nc"o§zkoc"gÝekflpekc"
gnu"tgewtuqu"r¿dnkeu"cuukipcvu0

3. El Consell d’Administració de l’Institut 
Català de la Salut pot delegar a la Comissió Exe-
cutiva les funcions establertes per les lletres f, 
m, o, r, t, u i v de l’apartat 2.

Article 9
El director o directora gerent

El director o directora gerent té la repre-
sentació legal de l’Institut Català de la Salut, 
n’assumeix la direcció de la gestió ordinària i 
és nomenat i separat pel Govern a proposta del 
conseller o consellera del departament competent 
en matèria de salut, un cop escoltat el Consell 
d’Administració.

Article 10
Funcions del director o directora gerent

Corresponen al director o directora gerent 
de l’Institut Català de la Salut les funcions se-
güents:

a) Complir i fer complir les disposicions que 
regulen l’actuació de l’Institut Català de la Salut 
i executar els acords adoptats pel Consell d’Ad-
ministració i per la Comissió Executiva en les 
matèries en què té competència.

b) Portar a terme els acords que adopta el 
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Consell d’Administració i la Comissió Executiva 
en les matèries de la seva competència.

c) Exercir la direcció i la inspecció generals 
dels centres i els serveis assistencials de l’Ins-
titut Català de la Salut en els vessants sanita-
tk."ekgpv‡Ýe."fqegpv."geqp”oke."cfokpkuvtcvkw."
pressupostari, patrimonial i de personal, per al 
eqornkogpv"fg"nnwtu"qdlgevkwu"k"Ýpcnkvcvu0

d) Dirigir les funcions de planificació, 
avaluació i control de la gestió econòmica, 
Ýpcpegtc"k"rtguuwrquv§tkc."k"vcodfi"fkuvtkdwkt"
el pressupost de l’Institut entre els centres de 
despesa i les subunitats pressupostàries de 
l’Institut Català de la Salut, d’acord amb la 
normativa vigent.

e) Exercir la direcció de personal de l’Institut 
Català de la Salut, i també la potestat discipli-
nària, sens perjudici de les facultats i les com-
petències que expressament s’atribueixin per 
acord del Consell d’Administració als òrgans 
de gestió operativa i d’acord amb l’autonomia 
dels centres.

f) Proposar al Consell d’Administració la 
tgncek„."nc"xcnqtcek„"k"nc"encuukÝecek„"fgnu"nnqeu"
de treball, i també la modificació d’aquests, 
amb la determinació de llur àmbit territorial 
i funcional.

g) Elaborar i proposar al Consell d’Adminis-
vtcek„"gn"rtqlgevg"fÓqhgtvc"fÓqewrcek„"r¿dnkec0

h) Contractar les obres, els serveis i els sub-
ministraments, i proposar els plans d’inversions 
de l’Institut Català de la Salut dins els límits 
establerts per la normativa aplicable i respectant 
la capacitat de gestió dels centres.

i) Elaborar, d’acord amb el Servei Català de 
la Salut, la proposta del contracte programa que 
estableix l’article 14 i la proposta dels programes 
anuals dels centres els serveis i els establiments 
de l’Institut Català de la Salut.

j) Establir acords i convenis de col·laboració 
cod"cnvtgu"kpuvkvwekqpu"r¿dnkswgu"k"rtkxcfgu."
ugortg"swg"nÓkpvgtflu"r¿dnke"jq"ceqpugnnk."k"kp-
formar-ne el Consell d’Administració.

k) Implantar instruments i aprovar instrucci-
ons, circulars i ordres de servei per a assegurar 
la transparència i el retiment de comptes a altres 
departaments de la Generalitat, al Govern i a la 
ciutadania.

l) Proposar al Consell d’Administració el 
nomenament dels càrrecs directius dels serveis 
corporatius i dels gerents territorials de l’Institut 
Català de la Salut.

m) Nomenar el personal amb funcions de 
comandament a què es refereix l’article 21, i 
informar-ne el Consell d’Administració.

n) Tota altra funció de direcció i de gestió no 
assignada expressament a la resta d’òrgans de 
l’Institut Català de la Salut.

Article 11
Organització i funcions dels serveis corpo-
ratius

1. Els serveis corporatius de l’Institut Català 
de la Salut són l’estructura directiva de suport 
al director o directora gerent i als centres, els 
serveis i els establiments de l’Institut, dels quals 
depenen.

2. Els serveis corporatius de l’Institut Català 
de la Salut executen les estratègies i les polítiques 
comunes de Institut, d’acord amb el principi de 
desconcentració, descentralització i autonomia 

de gestió respecte dels centres, els serveis i els 
establiments de l’Institut.

3. Els serveis corporatius de l’Institut Català 
de la Salut organitzen llur activitat com a cen-
tres de serveis compartits i comuns a l’Institut, 
crtqÝvcpv"ngu"ukpgtikgu"k"ngu"geqpqokgu"fÓguecnc"
de l’organització; proposen objectius pel que fa a 
nÓcevkxkvcv."nc"swcnkvcv"k"nÓgÝekflpekc"geqp”okec"fg"
tots els centres, serveis i establiments de l’Insti-
vwv."k"pÓcxcnwgp"gnu"tguwnvcvu."swg"u„p"r¿dnkeu0

4. Els objectius estratègics dels serveis corpo-
ratius de l’Institut Català de la Salut han d’ésser 
establerts pels seus estatuts.

Article 12
Els centres, els serveis i els establiments

1. Els centres, els serveis i els establiments 
per mitjà dels quals actua l’Institut Català de la 
Salut s’organitzen sota el principi d’autonomia 
geqp”okec"k"Ýpcpegtc"k"fg"iguvk„."gp"gn"octe"fgnu"
programes anuals aprovats pel Consell d’Admi-
nistració de l’Institut.

2. Els estatuts de l’Institut Català de la Salut 
han d’establir els criteris generals de creació o 
oqfkÝecek„"fgnu"”ticpu"fg"iguvk„"fgnu"egpvtgu"
i els serveis de l’Institut i, sens perjudici de les 
facultats atorgades per aquesta llei al Consell 
d’Administració i al director o directora gerent en 
aquesta matèria, han de concretar-ne les normes 
d’organització i funcionament.

3. Els centres, els serveis i els establiments 
que creï l’Institut Català de la Salut no poden 
tenir una personalitat jurídica diferent de la de 
l’Institut.

4. L’Institut Català de la Salut pot participar 
en la creació de nous centres, serveis i establi-
ments juntament amb altres entitats o es pot 
integrar en els ja existents. En aquest cas, es 
requereix l’acord d’una majoria absoluta dels 
membres del Consell d’Administració previ a 
l’autorització del Govern, si escau.

5. El Consell d’Administració pot proposar 
al conseller o consellera competent en matèria 
de salut, perquè ho traslladi al Govern, la incor-
poració d’altres centres, serveis i establiments 
a l’Institut Català de la Salut.

6. El Consell d’Administració pot delegar 
competències en els òrgans de direcció dels 
centres, els serveis i els establiments de l’Institut 
Català de la Salut.

Article 13
Organització dels centres, els serveis i els es-
tabliments

1. Els centres, els serveis i els establiments de 
l’Institut Català de la Salut es poden organitzar 
per mitjà de:

a) Gerències territorials que gestionen con-
juntament l’atenció primària, l’atenció hospita-
lària i altres serveis sociosanitaris.

b) Unitats de gestió d’atenció primària.
c) Unitats de gestió hospitalària.
d) Altres unitats de gestió amb les quals es 

doti l’Institut.
2. Si ho aconsella l’impuls i l’execució de 

projectes estratègics o de gestió compartida 
entre els centres, els serveis i els establiments de 
l’Institut Català de la Salut, els professionals que 
integren l’Institut poden prestar serveis conjunts 
en dos o més centres, serveis i establiments 
propis o aliens.

CAPÍTOL III
Prestació dels serveis sanitaris i sociosani-
taris

Article 14
Contracte programa amb el Servei Català de 
la Salut

1. La prestació de serveis de l’Institut Ca-
talà de la Salut per compte del Servei Català 
de la Salut s’articula per mitjà d’un contracte 
programa subscrit per ambdues entitats, amb 
l’aprovació prèvia del Govern, a proposta con-
junta dels departaments competents en matèria 
fg"ucnwv"k"fÓgeqpqokc"k"Ýpcpegu."k"fÓceqtf"cod"
nc"pqtocvkxc"crnkecdng"cn"ugevqt"r¿dnke"fg"nc"
Generalitat.

2. El departament competent en matèria de 
ucnwv."eqo"c"ictcpv"uwrgtkqt"fg"nÓ¿u"gÝekgpv"k"
gswkvcvkw"fgnu"tgewtuqu"r¿dnkeu."jc"fg"ictcpvkt"swg"
el model de contractació amb l’Institut Català 
de la Salut respongui a les polítiques generals 
que té establertes.

3. El contracte programa entre l’Institut Ca-
talà de la Salut i el Servei Català de la Salut té 
una durada màxima de cinc anys i s’hi han de fer 
constar, almenys, els aspectes següents:

a) La relació de serveis i activitats que ha de 
prestar l’Institut Català de la Salut per compte 
del Servei Català de la Salut, l’avaluació econò-
mica corresponent, els recursos amb relació als 
sistemes de compra i de pagament vigents, els 
qdlgevkwu"k"gn"Ýpcp›cogpv0"Gp"cswguvc"tgncek„."
hi han de constar els diversos centres, serveis i 
establiments de l’Institut.

b) Els requisits i les condicions en què s’han 
de prestar els serveis i les activitats.

c) Els objectius, els resultats esperats, els 
mecanismes per a avaluar els objectius i els 
resultats efectivament assolits, els indicadors 
i el marc de responsabilitat de l’Institut Català 
de la Salut.

d) El termini de vigència, en cas que sigui 
inferior al màxim establert per aquest apartat.

e) Les facultats de seguiment que correspo-
nen al Servei Català de la Salut per al compliment 
efectiu del contracte programa.

4. El contracte programa entre el Servei 
Català de la Salut i l’Institut Català de la Sa-
lut ha d’establir un programa anual per a cada 
centre, servei i establiment de l’Institut, que 
pÓjc"fÓcuugiwtct"nc"uwÝekflpekc"rtguuwrquv§tkc"
en cas d’augment inesperat de la demanda o per 
la complexitat de les prestacions.

Article 15
Prestació de serveis a càrrec d’un tercer obligat 
al pagament

1. L’Institut Català de la Salut ha de recla-
oct"gn"rcicogpv"fg"nc"vczc"q"gn"rtgw"r¿dnke"
pertinent si, en virtut de les normes legals o 
tgincogpv§tkgu."fg"ngu"fÓcuugiwtcpegu"r¿dnkswgu"
o privades o de les de responsabilitat per lesió 
o malaltia causades a les persones assistides 
per l’Institut Català de la Salut, hi ha un tercer 
obligat al pagament. En el cas de convenis o 
concerts amb tercers obligats al pagament, 
se’ls ha de reclamar l’import de l’assistència 
prestada d’acord amb els termes del conveni 
o concert corresponent.

2. Les instal·lacions dels centres i els serveis 
de l’Institut Català de la Salut no es poden utilit-
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zar per a prestar-hi assistència sanitària privada 
de cap mena, sinó que s’han de dedicar a les 
cevkxkvcvu"fÓkpvgtflu"r¿dnke"rt”rkgu"fg"nÓKpuvkvwv."
cod"wp"¿u"kpvgpukw"k"gÝekgpv0

CAPÍTOL IV
Contractació, impugnació dels actes i respon-
sabilitat

Article 16
Contractació

1. L’Institut Català de la Salut ha d’ajustar 
la seva activitat contractual al que disposa la 
normativa reguladora dels contractes de les 
cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu0

2. L’òrgan de contractació de l’Institut Català 
de la Salut és el director o directora gerent. Els 
directors dels centres, els serveis i els establi-
ments de l’Institut també ho poden ésser si ho 
determinen els estatuts o si ho acorda el Consell 
d’Administració.

Article 17
Règim d’impugnació dels actes

1. Les persones interessades poden interposar 
els recursos administratius corresponents contra 
els actes administratius emanats dels òrgans 
de l’Institut Català de la Salut, en els mateixos 
casos, terminis i formes establerts per la legis-
ncek„"uqdtg"gn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿."
d’acord amb les especialitats determinades per 
aquest article.

2. Els acords del Consell d’Administració 
de l’Institut Català de la Salut exhaureixen la 
via administrativa.

3. Els actes dictats pel director o directora 
gerent de l’Institut Català de la Salut que no 
exhaureixen la via administrativa poden ésser 
objecte d’un recurs d’alçada davant el Consell 
d’Administració. En tots els casos, exhaureixen 
la via administrativa els actes dictats en matèria 
de personal estatutari i laboral, les resolucions 
dels procediments de responsabilitat patrimo-
nial i la resta d’actes que estableix la normativa 
tgiwncfqtc"fgnu"gpu"swg"kpvgitgp"gn"ugevqt"r¿dnke"
de la Generalitat.

4. Els actes dictats pels serveis corporatius, 
per les unitats de gestió i per les gerències ter-
ritorials de l’Institut Català de la Salut no ex-
haureixen la via administrativa i poden ésser 
objecte d’un recurs d’alçada davant el director 
o directora gerent de l’Institut.

5. Les reclamacions prèvies a la via juris-
diccional civil i laboral s’han de presentar al 
director o directora gerent de l’Institut Català 
de la Salut, que és l’òrgan competent per a resol-
dre-les, d’acord amb la normativa vigent sobre 
gn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿0

6. Els actes de gestió, de liquidació i de re-
ecrvcek„"fgnu"rtgwu"r¿dnkeu"fg"nÓKpuvkvwv"Ecvcn§"
de la Salut són impugnables davant els òrgans 
econòmics i administratius de la Generalitat.

Article 18
Responsabilitat

1. El règim de responsabilitat de l’Institut 
Català de la Salut i de les autoritats i el funci-
onariat que hi presten serveis s’exigeix en els 

mateixos termes i casos que s’exigeixen per a 
l’Administració de la Generalitat i d’acord amb 
les disposicions generals aplicables.

2. Els procediments de responsabilitat patri-
monial han d’ésser resolts pel director o directora 
gerent de l’Institut Català de la Salut.

CAPÍTOL V
Règim de personal, econòmic i patrimonial

Article 19
Personal

1. El personal de l’Institut Català de la Salut 
pot ésser integrat per:

a) Personal estatutari dels serveis de salut, 
que es regeix per la Llei de l’Estat 55/2003, del 
16 de desembre, de l’Estatut marc del personal 
estatutari dels serveis de salut, i per la normativa 
de desplegament que aprovi la Generalitat. Per 
raons d’interès general determinades per acord 
fgn"Iqxgtp"k"cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"ictcpvkt"nc"rtgu-
vcek„"fgn"ugtxgk"r¿dnke"ucpkvctk"gswkvcvkw"c"vqv"gn"
territori de Catalunya, es pot eximir del requisit 
de la nacionalitat en l’accés a la condició de per-
sonal estatutari de l’Institut Català de la Salut; 
a aquest personal se li exigeix un coneixement 
uwÝekgpv"fg"ecvcn§"k"fg"ecuvgnn§"rgt"c"ceegfkt"c"nc"
condició de personal estatutari de l’Institut.

b) Personal funcionari de l’Administració de 
la Generalitat, que es regeix per la normativa de 
nc"hwpek„"r¿dnkec"rt”rkc"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"
Generalitat. El personal sanitari funcionari es 
regeix per la Llei de l’Estat 55/2003, en els termes 
establerts per l’article 2.3 de la dita llei.

c) Personal laboral, que es regeix per la nor-
mativa bàsica laboral i pel conveni propi del 
sector sanitari en el qual s’insereix l’Institut 
Català de la Salut, la contractació del qual escau 
en els supòsits següents:

Primer. Els càrrecs directius i el personal amb 
funcions de comandament a què fan referència 
els articles 20 i 21.

Segon. El personal en formació, al qual és 
crnkecdng"nc"ugxc"pqtocvkxc"gurge‡Ýec0

Tercer. Els professionals de prestigi reconegut, 
que es regeixen per la Llei de l’Estat 55/2003, 
en els termes establerts per l’article 2.3 de la 
dita llei.

Quart. Altre personal, si per circumstàncies 
acreditades degudament no és possible el nome-
nament de personal estatutari. Són aplicables 
a aquest personal les condicions laborals de 
personal estatutari en tot allò que no és incom-
patible amb la seva condició. El Consell d’Admi-
nistració de l’Institut Català de la Salut, d’acord 
amb el que estableix l’article 8.2, amb l’objectiu 
d’homogeneïtzar les relacions d’ocupació del 
personal dels centres, els serveis o els establi-
ogpvu"ucpkvctku."k"cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"oknnqtct"
nÓgÝe§ekc"k"nÓgÝekflpekc"gp"nc"iguvk„."rqv"guvcdnkt"
procediments per a la integració directa, amb 
caràcter voluntari, en la condició de personal 
estatutari, en la categoria i titulació equivalent 
de qui presti serveis en aquests centres, serveis 
o establiments amb la condició de funcionari de 
ecttgtc"q"cod"eqpvtcevg"ncdqtcn"Ýz0

d) Personal eventual, que, en virtut de nome-
nament i amb caràcter no permanent, només fa 
hwpekqpu"gzrtguucogpv"swcnkÝecfgu"fg"eqpÝcp›c"
o d’assessorament especial. Aquest personal és 

retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris 
eqpukipcvu"c"cswguv"Ý."k"gu"tgigkz"rgt"nc"pqtocvkxc"
fg"hwpek„"r¿dnkec"fg"nc"Igpgtcnkvcv"swg"tgiwnc"
aquest personal.

2. Els processos de selecció de personal i 
de provisió de llocs de treball s’han de basar 
en la legislació corresponent a cada tipolo-
gia de personal i han de garantir els principis 
d’igualtat, de mèrit, de capacitat, de publicitat 
i d’objectivitat.

3. La gestió de personal ha d’integrar fór-
mules d’informació periòdica, de participació 
en l’anàlisi de les problemàtiques, i també la 
formulació correlativa d’iniciatives de millo-
ra, la promoció i la formació professionals, els 
ogecpkuogu"fg"ogfkcek„"fg"eqpÞkevgu"k"gn"vtce-
vcogpv"fÓgxgpvwcnu"kpuwÝekflpekgu."fÓceqtf"cod"
la normativa aplicable.

Article 20
Càrrecs directius
30" ¡u"e§ttge"fktgevkw"fg"nÓKpuvkvwv"Ecvcn§"fg"nc"

Salut qui hi desenvolupa tasques de gerència o 
de direcció professional amb autonomia i plena 
responsabilitat només limitades pels criteris i 
les instruccions directes emanats dels òrgans 
superiors de govern de l’Institut. El personal 
directiu de l’Institut ocupa el lloc de treball en 
virtut d’un contracte laboral d’alta direcció.

2. A les persones que accedeixen a un càrrec 
fktgevkw"fgu"fg"nc"eqpfkek„"fg"rgtuqpcn"ncdqtcn"Ýz."
rgtuqpcn"guvcvwvctk"Ýz"q"hwpekqpctkcv"fg"ecttgtc"
al servei de l’Administració de la Generalitat o 
fg"swcnugxqn"cnvtc"cfokpkuvtcek„"r¿dnkec."ugÓnu"
ha de reconèixer la situació administrativa de 
serveis especials o l’equivalent, d’acord amb el 
que disposa la normativa aplicable a llur vin-
culació d’origen.

3. Els càrrecs directius de l’Institut Català de 
la Salut són sotmesos periòdicament a procedi-
ogpvu"fg"xgtkÝecek„"fg"ngu"tgurqpucdknkvcvu"fg"nc"
gestió encomanada. El Consell d’Administració 
ha de regular aquests procediments, que han de 
rgtogvtg"cxcnwct."gp"vqvu"gnu"ecuqu."nÓgÝekflpekc"k"
nÓgÝe§ekc"gp"nÓcevkxkvcv"fgugpxqnwrcfc."nÓgswkvcv"
en les decisions, l’austeritat i el control de la 
despesa, l’acció per a assolir la qualitat total 
i l’ètica en l’actuació. El resultat del procés de 
verificació i d’avaluació de la gestió s’ha de 
traslladar als òrgans competents en matèria de 
nomenaments.

4. Són càrrecs directius de l’Institut Català 
de la Salut el director o directora gerent, els 
directors dels serveis corporatius o els que hi 
són assimilats, els gerents territorials, els gerents 
o directors d’unitat de gestió hospitalària i els 
gerents o directors d’unitat de gestió d’atenció 
primària o els que hi són assimilats, i també la 
resta de càrrecs creats pels estatuts o per acord 
del Consell d’Administració que, d’acord amb 
l’apartat 1, tinguin aquesta condició.

5. L’exercici d’un càrrec directiu és incompa-
tible amb tota altra activitat laboral, a excepció 
de les docents i les de recerca. En tots els casos, 
els càrrecs directius resten sotmesos a la nor-
mativa d’incompatibilitats dels alts càrrecs de 
l’Administració de la Generalitat.

6. Els càrrecs directius dels serveis corpora-
tius de l’Institut Català de la Salut s’assimilen 
als alts càrrecs de l’Administració de la Ge-
neralitat.
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Article 21
Personal amb funcions de comandament
30" ¡u"rgtuqpcn"cod"hwpekqpu"fg"eqocpfcogpv"

el que ocupa llocs de treball que tenen atribuïdes 
funcions de comandament en les estructures 
dels serveis corporatius i en les unitats de gestió 
i gerències territorials de l’Institut Català de la 
Salut, però que no tenen la consideració de càr-
recs directius d’acord amb l’article 20. Aquests 
llocs de treball es proveeixen per convocatòria 
r¿dnkec0

2. Els procediments de selecció d’aquests 
llocs de treball han de determinar en cada cas si 
la provisió es fa amb professionals que tinguin 
la condició de funcionaris o estatutaris, o bé 
amb professionals vinculats per una relació de 
caràcter laboral. El mateix lloc de treball pot 
ésser convocat de manera alternativa, en dife-
rents processos selectius, d’acord amb algun dels 
sistemes de vinculació esmentats.

3. El règim jurídic, les condicions i el pro-
cediment aplicable a aquestes convocatòries i 
als professionals seleccionats es determinen per 
acord del Consell d’Administració de l’Institut 
Català de la Salut. En tots els casos s’han de 
garantir els principis de publicitat, objectivitat, 
mèrit i capacitat.

4. Tenen la consideració de personal amb 
funcions de comandament les persones que 
ocupen les subdireccions dels serveis corpo-
ratius o assimilats, les direccions assistencials 
mèdiques, d’infermeria, de personal, de gestió 
econòmica i de serveis generals o assimilades 
de les gerències territorials, centres hospitalaris 
i dels àmbits d’atenció primària i altres unitats 
de gestió de l’estructura de l’Institut Català de la 
Salut, i també les direccions clíniques i els llocs 
de treball que tenen atribuïdes les funcions de 
qualsevol dels esmentats en aquest article amb 
independència de la denominació que tinguin.

5. L’exercici d’un lloc amb funcions de co-
mandament de l’Institut Català de la Salut és 
incompatible amb qualsevol altra activitat labo-
ral de responsabilitat i contingut similars que es 
pugui portar a terme en un altre centre, servei 
o establiment sanitari. Qualsevol altra activitat 
laboral que portin a terme les persones que ocu-
pen aquests llocs resta sotmesa a la normativa 
sobre incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat.

Article 22
Patrimoni

1. Constitueixen el patrimoni adscrit a l’Ins-
titut Català de la Salut:

a) Els béns i els drets de qualsevol naturalesa 
de què és titular la Generalitat o el Servei Català 
de la Salut afectes als serveis de l’Institut Català 
de la Salut.

b) Els béns i els drets transferits per la Se-
guretat Social afectes als serveis de l’Institut 
Català de la Salut.

c) Els béns i els drets de qualsevol naturalesa 
que li siguin adscrits.

2. Constitueixen el patrimoni propi de l’Ins-
titut Català de la Salut:

a) Els béns i els drets de què és titular i els 
que adquireixi o rebi per qualsevol títol.

b) Els béns i els drets de qualsevol natura-
lesa afectes als serveis de l’Institut Català de la 
Salut, la titularitat demanial dels quals li sigui 

cedida per la Generalitat o pel Servei Català 
de la Salut.

Article 23
Règim patrimonial

1. L’Institut Català de la Salut, en les con-
dicions i els termes regulats per la normativa 
aplicable, ha d’establir la comptabilitat i els 
registres que permetin conèixer la naturalesa, 
la titularitat i la destinació dels seus béns i els 
seus drets, propis o adscrits, sens perjudici de 
les competències dels altres ens i organismes 
en matèria de salut.

2. Els béns i els drets que la Generalitat ads-
crigui a l’Institut Català de la Salut li han de 
revertir en les mateixes condicions que tenien en 
produir-se l’adscripció, en el supòsit que l’Institut 
Ecvcn§"fg"nc"Ucnwv"uÓgzvkpigkzk"q"swg"gu"oqfkÝswk"
la naturalesa de les seves funcions, sempre que 
cswguvc"oqfkÝecek„"vkpiwk"kpekfflpekc"gp"gnu"
dits béns i drets.

3. Els béns i els drets que són adscrits a 
l’Institut Català de la Salut conserven la quali-
Ýecek„"lwt‡fkec"qtkikp§tkc="nÓcfuetkrek„"pq"pÓjc"
fÓkornkect"nc"vtcpuokuuk„"fg"fqokpk"r¿dnke"pk"
la desafectació.

4. El patrimoni de l’Institut Català de la Salut 
afecte a l’exercici de les seves funcions té la 
eqpukfgtcek„"fg"fqokpk"r¿dnke"eqo"c"rcvtkoqpk"
chgevg"c"wp"ugtxgk"r¿dnke"k."eqo"c"vcn."icwfgkz"fg"
les exempcions tributàries que corresponen als 
béns d’aquesta naturalesa.

5. En tot allò que no sigui regulat per aquest 
article, és aplicable als béns i els drets de l’Institut 
Català de la Salut la normativa reguladora dels 
gpu"swg"kpvgitgp"gn"ugevqt"r¿dnke"fg"nc"Igpgtcnkvcv"
i, si de cas hi manca, pel Decret legislatiu 1/2002, 
del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya.

Article 24
Recursos econòmics

1. Els recursos econòmics de l’Institut Català 
de la Salut són constituïts per:

a) Les assignacions amb càrrec als pressu-
postos de la Generalitat.

b) Els rendiments procedents dels béns i els 
drets propis o que tingui adscrits.

c) Els crèdits i els préstecs que li siguin con-
cedits.

d) Les subvencions, les donacions i tota altra 
aportació voluntària d’entitats i de particulars.

e) La recaptació de taxes i l’ingrés de preus 
r¿dnkeu0

f) Tot altre recurs que se li pugui atribuir 
expressament.

2. En tots els casos, els preus i els altres 
kpitguuqu"fg"ftgv"r¿dnke"fgtkxcvu"fg"nÓgzgtekek"
de les activitats de l’Institut Català de la Salut 
resten afectes a l’Institut per al compliment de 
ngu"ugxgu"Ýpcnkvcvu0

Article 25
Operacions de crèdit i prestació d’avals

1. L’Institut Català de la Salut, en els termes 
i les condicions establerts per la normativa apli-
ecdng."rqv"hgt"¿u"fg"nÓgpfgwvcogpv"rgt"okvl§"fg"nc"
formalització d’operacions de crèdit en forma 
de préstecs concertats amb entitats de crèdit, 
fkpu"gnu"n‡okvu"fg"nÓkorqtv"Ýzcv"rgt"nc"nngk"fg"

pressupostos de la Generalitat corresponent. 
El Consell d’Administració ha de formular la 
proposta referent a les característiques de cada 
operació de crèdit.

2. L’Institut Català de la Salut pot proposar 
la prestació d’avals en favor dels consorcis i les 
entitats en què participa majoritàriament, amb 
gnu"n‡okvu"k"ngu"Ýpcnkvcvu"swg"ukiwkp"Ýzcvu"rgt"ecfc"
llei de pressupostos de la Generalitat.

3. Als efectes del que estableix aquest article, 
és aplicable subsidiàriament la normativa regu-
ncfqtc"fgn"ugevqt"r¿dnke"fg"nc"Igpgtcnkvcv0

Article 26
Pressupost

1. El pressupost de l’Institut Català de la 
Salut es regeix per la normativa reguladora de 
ngu"gpvkvcvu"swg"kpvgitgp"gn"ugevqt"r¿dnke."rgt"nc"
pqtocvkxc"tgiwncfqtc"fg"ngu"Ýpcpegu"r¿dnkswgu"
de la Generalitat i per les successives lleis de 
pressupostos.

2. L’Institut Català de la Salut adequa el seu 
funcionament al pressupost inclòs en cada llei 
de pressupostos de la Generalitat. Aquest pres-
supost integra els ingressos i les despeses dels 
centres, els serveis i els establiments per mitjà 
dels quals actua l’Institut.

3. El Consell d’Administració aprova anu-
alment el projecte de pressupost, que ha de 
contenir:

a) L’estat de recursos, amb les estimacions 
corresponents per a l’exercici.

b) L’estat de dotacions, amb l’avaluació dels 
mitjans necessaris per a desenvolupar les acti-
vitats de l’exercici.

c) El que determina la normativa anual d’ela-
boració dels pressupostos.

4. L’Institut Català de la Salut ha de pre-
sentar el pressupost d’explotació i de capital i 
gn"rtqitcoc"fÓcevwcekqpu."kpxgtukqpu"k"Ýpcp-
çament, tant individualitzat com consolidat 
amb els consorcis i les societats de dret privat 
en què participa.

Article 27
Règim comptable

1. El règim de comptabilitat de l’Institut Ca-
talà de la Salut és el que estableix la normativa 
reguladora de les entitats que integren el sector 
r¿dnke"fg"nc"Igpgtcnkvcv0

2. L’Institut Català de la Salut, en els termes 
i les condicions establerts per la normativa apli-
cable, ha de portar la comptabilitat segons els 
procediments més adequats a l’índole de la seva 
activitat, de manera que permeti un coneixement 
adequat i un control efectiu de les actuacions i 
els costos.

3. La prestació del servei de tresoreria de 
l’Institut Català de la Salut s’ha d’efectuar 
d’acord amb els criteris que determini el de-
partament competent en matèria d’economia i 
Ýpcpegu."swg"jc"fg"tgurgevct"gn"rtkpekrk"fÓcw-
vqpqokc"Ýpcpegtc0

Article 28
Eqpvtqn"Ýpcpegt
30" Gn"eqpvtqn"Ýpcpegt"fg"nÓcevkxkvcv"fg"nÓKpuvkvwv"

Català de la Salut és el que estableix la norma-
vkxc"tgiwncfqtc"fg"ngu"hkpcpegu"r¿dnkswgu"fg"
Catalunya, que es porta a terme, per mitjà del 
rtqegfkogpv"fg"eqpvtqn"Ýpcpegt"rgtocpgpv"c"
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càrrec de la Intervenció General, amb l’emissió 
d’informes periòdics, que han de contenir l’au-
fkvqtkc"fg"nc"ngicnkvcv"k"fg"nÓgÝe§ekc"k"nÓgÝekflpekc"
de la gestió.

2. Els informes poden contenir directrius 
de compliment obligat en matèria de legalitat i 
de comptabilitat i, especialment, han de fer el 
seguiment del compliment d’aquestes directrius. 
En el cas d’incompliment manifest i reiterat, el 
conseller o consellera del departament competent 
gp"ocvfltkc"fÓgeqpqokc"k"Ýpcpegu."c"rtqrquvc"fg"
la Intervenció General, pot acordar que s’apliqui 
a determinats centres o despeses el procediment 
fg"eqpvtqn"rgt"Ýuecnkv¦cek„"rtflxkc0

3. L’Institut Català de la Salut, les entitats 
que en depenen i les entitats que es puguin crear 
a l’empara de l’article 12 resten sotmesos als 
sistemes d’informació corporativa en matèria 
geqpqokeqÝpcpegtc"k"fg"tgewtuqu"jwocpu."gp"
els termes que determinin els departaments 
eqorgvgpvu"gp"ocvfltkc"fÓgeqpqokc"k"Ýpcpegu"k"
fg"hwpek„"r¿dnkec0

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
Subrogació

L’entitat creada per aquesta llei se subroga en 
tots els drets i deures de l’Institut Català de la 
Salut creat per la Llei 12/1983, del 14 de juliol, 
d’administració institucional de la sanitat, i de 
l’assistència i els serveis socials de Catalunya.

Segona
Tgugtxc"fg"pqou."k"dgpgÝeku."gzgorekqpu"k"htcp/
sw‡ekgu

L’Institut Català de la Salut i, si escau, tots 
els organismes dotats de personalitat que en 
depenguin, en l’exercici de llurs funcions, gau-
fgkzgp"fg"nc"tgugtxc"fg"pqou"k"fgnu"dgpgÝeku."ngu"
exempcions i les franquícies, qualsevol que en 
sigui la naturalesa, que la legislació atribueixi a 
l’Administració de la Generalitat i a les entitats 
r¿dnkswgu"swg"vgpgp"gpeqocpcfc"nc"iguvk„"fg"nc"
Seguretat Social.

Tercera
Transferència de béns i serveis

El Govern de la Generalitat ha de portar 
a terme les negociacions necessàries amb el 
Govern de l’Estat per a aconseguir, per trans-
ferència, la titularitat dels béns i els serveis del 
rcvtkoqpk"¿pke"fg"nc"Ugiwtgvcv"Uqekcn"cfuetkvu"
a la Generalitat.

Quarta
Incompatibilitats

1. Els llocs de treball de cap de servei de 
l’Institut Català de la Salut que siguin proveïts 
a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei són 
incompatibles amb tota altra activitat laboral de 
responsabilitat similar que es pugui exercir en un 
altre centre, servei o establiment sanitari.

2. Tota altra activitat laboral que puguin 
exercir els caps de servei de l’Institut Català 
de la Salut resta sotmesa a la normativa sobre 
incompatibilitats del personal al servei de l’Ad-
ministració de la Generalitat.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
Règim de control de les despeses

El règim de control que regula l’article 28 
s’ha d’aplicar, respecte a les despeses del capítol 
I del pressupost de l’Institut, gradualment, en 
les condicions i els terminis que estableixi el 
conseller o consellera competent en matèria 
fÓgeqpqokc"k"Ýpcpegu."c"rtqrquvc"fg"nc"Kpvgt-
venció General.

Segona
Personalitat jurídica de centres, serveis i es-
tabliments

Els centres, els serveis i els establiments as-
sistencials i de suport al diagnòstic de l’Institut 
Català de la Salut existents en el moment de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei mantenen la 
mateixa personalitat jurídica que l’Institut Ca-
talà de la Salut.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

1. Resten derogats els articles relatius a l’Ins-
titut Català de la Salut de la Llei 12/1983, del 
14 de juliol, d’administració institucional de 
la sanitat, l’assistència i els serveis socials de 
Catalunya, i les disposicions transitòries segona, 
tercera, quarta, sisena i vuitena i l’apartat 2 de la 
fkurqukek„"Ýpcn"rtkogtc"fg"nc"Nngk"3713;;2."fgn";"
de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, en 
tot allò que afecta directament l’Institut Català 
de la Salut.

2. Resten derogades totes les normes que 
s’oposin al que estableix aquesta llei, sens perju-
dici de la vigència de les disposicions següents, 
la relació de les quals es fa a títol enunciatiu, o 
fg"ngu"swg"ngu"oqfkÝswgp"q"ngu"uwduvkvwgkzgp."
sempre que no contradiguin aquesta llei i mentre 
no se n’aprovin les normes de desenvolupament 
i aplicables:

a) Decret 380/1983, del 8 de setembre, d’es-
tructuració dels consells generals de l’Institut 
Català de la Salut i de l’Institut Català d’Assis-
tència i de Serveis Socials, en la part que afecta 
l’Institut Català de la Salut.

b) Decret 276/2001, del 23 d’octubre, de rees-
tructuració de l’Institut Català de la Salut.

c) Decret 277/2001, del 23 d’octubre, pel qual 
es regulen les estructures de direcció, gestió i 
administració de les institucions sanitàries en 
l’àmbit de l’atenció primària de l’Institut Català 
de la Salut.

d) Decret 202/2005, del 27 de setembre, pel 
qual s’estableixen les normes reguladores dels 
òrgans de participació dels centres hospitalaris 
gestionats per l’Institut Català de la Salut.

e) Decret 53/2006, del 28 de març, de mesures 
de reforma de l’Institut Català de la Salut.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
OqfkÝecek„"fg"nc"Nngk"914225."fgn"47"fÓcdtkn."fg"
protecció de la salut
30" Gu"oqfkÝec"nc"fkurqukek„"vtcpukv”tkc"rtkog-

ra de la Llei 7/2003, del 25 d’abril, de protecció 
de la salut, que resta redactada de la manera 
següent:

“1.1 Els funcionaris dels cossos de metges 
i practicants titulars que s’hagin integrat als 
equips d’atenció primària en els termes de la 
disposició transitòria quarta del Decret 84/1985, 
del 21 de març, de mesures per a la reforma de 
l’atenció primària de salut a Catalunya, i de 
l’Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat 
Social del 6 de maig de 1986, han d’optar per 
una de les alternatives següents:

”a) Integrar-se en l’Agència de Protecció de la 
Salut per a portar a terme les funcions que aques-
ta entitat té encomanades. Els metges titulars 
queden integrats en el Cos de Titulació Superior 
fg"nc"Igpgtcnkvcv."Ucnwv"R¿dnkec."k"gnu"rtcevkecpvu"
titulars queden integrats en el Cos de Diplomatu-
tc"fg"nc"Igpgtcnkvcv."Ucnwv"R¿dnkec."cod"nc"lqtpcfc"
de treball ordinària del personal que exerceix 
funcions administratives i tècniques al servei 
de l’Administració de la Generalitat. Aquest 
personal, que roman en la situació administrativa 
que legalment li correspongui amb relació al seu 
cos d’origen per raó de la integració voluntària a 
què fa referència aquest apartat, ha de rebre les 
retribucions que li corresponen com a personal 
del Cos de Titulació Superior de la Generalitat, 
Ucnwv"R¿dnkec."q"fgn"Equ"fg"Fkrnqocvwtc"fg"nc"
Igpgtcnkvcv."Ucnwv"R¿dnkec0
Ñd+" Ceqornkt"¿pkecogpv"ngu"vcuswgu"rt”rkgu"

dels equips d’atenció primària i integrar-se com 
a personal estatutari dels serveis de salut en la 
categoria que correspongui i amb subjecció al 
règim de prestació de serveis, de dedicació i 
retributiu que estableixin les normes en vigor en 
cada moment per als professionals que presten 
l’activitat assistencial en l’àmbit de l’atenció pri-
mària. Aquest personal, que roman en la situació 
administrativa que legalment correspongui amb 
relació al seu cos d’origen per raó de la integració 
voluntària a què fa referència aquest apartat, ha 
de rebre les retribucions que li corresponen com a 
personal estatutari, sens perjudici de la percepció 
d’un complement personal, transitori i absorbible 
per la diferència que es produeixi si, en ocasió 
de l’exercici d’aquest dret d’opció, s’acredita una 
reducció de les retribucions anuals.

”c) Continuar acomplint les tasques pròpies 
dels equips d’atenció primària i les de protecció 
de la salut. Pel que fa a les tasques de protecció 
de la salut, aquest personal resta adscrit funcio-
nalment a l’Agència de Protecció de la Salut. S’ha 
d’establir per reglament el règim de dedicació 
horària a aquestes tasques, al marge de l’establert 
amb caràcter general per a les activitats inherents 
als equips d’atenció primària. Aquest personal 
ha de continuar percebent les retribucions que 
cetgfkvcxc"Ýpu"cn"oqogpv"fÓgzgtekt"cswguv"ftgv"
d’opció.

”1.2 S’ha d’establir el procediment per a 
l’exercici del dret d’opció a què fa referència 
l’apartat 1 per mitjà d’una ordre del conseller o 
consellera de Salut.

”1.3 En el cas que les persones interessades 
no manifestin l’opció escollida en els terminis 
Ýzcvu"rgn"rtqegfkogpv"guvcdngtv"c"cswguv"ghgevg."
s’entén que opten per la de l’apartat 1.1.c.

”1.4 En el cas que l’opció escollida sigui la 
de l’apartat 1.1.a o la de l’apartat 1.1.b, el dret 
d’opció només es pot exercir una vegada.”
40" Gu"oqfkÝec"nc"fkurqukek„"vtcpukv”tkc"ug-

gona de la Llei 7/2003, que resta redactada de 
la manera següent:
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“2.1 Els funcionaris dels cossos de metges 
i practicants titulars que hagin optat per no inte-
grar-se als equips d’atenció primària, a l’empara 
de la disposició transitòria quarta del Decret 
84/1985 i de l’Ordre del Departament de Sanitat 
i Seguretat Social del 6 de maig de 1986, han 
d’optar per una de les alternatives següents:

”a) Integrar-se a l’Agència de Protecció de 
la Salut per a portar a terme les funcions que 
aquesta té encomanades, adscrits a l’Agència. 
Els metges titulars queden integrats en el Cos 
de Titulació Superior de la Generalitat, Salut 
R¿dnkec."k"gnu"rtcevkecpvu"vkvwnctu"swgfgp"kpvgitcvu"
en el Cos de Diplomatura de la Generalitat, 
Ucnwv"R¿dnkec."cod"nc"lqtpcfc"fg"vtgdcnn"qtfk-
nària pròpia del personal que exerceix funcions 
administratives i tècniques al servei de l’Ad-
ministració de la Generalitat. Aquest personal, 
que roman en la situació administrativa que 
legalment correspongui amb relació al seu cos 
d’origen per raó de la integració voluntària a 
què fa referència aquest apartat, ha de rebre les 
retribucions que li corresponguin com a personal 
del Cos de Titulació Superior de la Generalitat, 
Ucnwv"R¿dnkec."q"fgn"Equ"fg"Fkrnqocvwtc"fg"nc"
Igpgtcnkvcv."Ucnwv"R¿dnkec0
Ñd+" Ceqornkt"¿pkecogpv"ngu"vcuswgu"rt”rkgu"

dels equips d’atenció primària i integrar-se com 
a personal estatutari dels serveis de salut en la 
categoria que correspongui i amb subjecció al 
règim de prestació de serveis, de dedicació i 
retributiu que estableixin les normes en vigor en 
cada moment per als professionals que presten 
l’activitat assistencial en l’àmbit de l’atenció 
primària. Aquest personal, que roman en la 
situació administrativa que legalment proce-
deixi amb relació al seu cos d’origen per raó 
de la integració voluntària a què fa referència 
aquest apartat, ha de rebre les retribucions que 
li corresponguin com a personal estatutari, sens 
perjudici de la percepció d’un complement per-
sonal, transitori i absorbible per la diferència que 
es produeixi si, en ocasió de l’exercici d’aquest 
dret d’opció, s’acredita una reducció de les re-
tribucions anuals.

”c) Continuar acomplint les tasques pròpies 
de protecció de la salut i exercir les funcions 
assistencials en l’àmbit de l’atenció primària. 
El règim de prestació de serveis, de dedicació i 
retributiu de l’activitat assistencial del personal 
que exerciti aquesta opció és el que estableixin 
per a la categoria corresponent de personal esta-
tutari dels serveis de salut les normes en vigor en 
cada moment per als professionals que presten 
serveis en els equips d’atenció primària. Aquest 
personal, per raó del desenvolupament de les 
tasques pròpies dels equips d’atenció primària, 
percep les retribucions pròpies de la categoria 
corresponent de personal estatutari dels serveis 
de salut, sens perjudici de la percepció d’un 
complement personal, transitori i absorbible 
per la diferència que es produeixi si, en ocasió 
de l’exercici d’aquest dret d’opció, s’acredita 
una reducció de les retribucions anuals. Pel que 
fa a les tasques de protecció de la salut, aquest 
personal resta adscrit funcionalment a l’Agència 
de Protecció de la Salut. S’ha d’establir per re-
glament el règim de dedicació horària a aquestes 
tasques, al marge de les previsions establertes 
amb caràcter general per a les activitats inherents 
als equips d’atenció primària. Aquest personal 

ha de continuar percebent les retribucions que 
cetgfkvcxc"Ýpu"cn"oqogpv"fÓgzgtekt"cswguv"ftgv"
d’opció.

”2.2 S’ha d’establir el procediment per a 
l’exercici del dret d’opció a què fa referència 
l’apartat 1 per mitjà d’una ordre del conseller o 
consellera de Salut.

”2.3 En el cas que les persones interessades 
no manifestin l’opció escollida en els terminis 
Ýzcvu"rgn"rtqegfkogpv"guvcdngtv"c"cswguv"ghgevg."
s’entén que opten per la de l’apartat 2.1.c.

”2.4 En el cas que l’opció escollida sigui la 
de l’apartat 2.1.a o la de l’apartat 2.1.b, el dret 
d’opció només es pot exercir una vegada.”
50" Gu"oqfkÝec"nc"fkurqukek„"vtcpukv”tkc"xwk-

tena de la Llei 7/2003, que resta redactada de la 
manera següent:

“8.1 El personal al servei de la Generalitat 
que en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta 
llei ocupi amb caràcter interí un lloc de treball 
dels cossos de metges, practicants o llevadors 
titulars passa a ocupar, amb caràcter temporal i 
de manera automàtica, un lloc de treball de per-
sonal estatutari de la mateixa categoria, adscrit 
a l’Institut Català de la Salut.

”8.2 El departament competent en matèria 
de salut, amb caràcter excepcional, ha de fer les 
convocatòries adequades perquè el personal 
estatutari temporal a què fa referència l’apartat 1 
pugui accedir a la condició de personal estatutari 
Ýz"fg"nÓKpuvkvwv"Ecvcn§"fg"nc"Ucnwv."okvlcp›cpv"nc"
superació d’un procediment selectiu, d’acord 
amb les condicions següents:

”a) El personal que es trobi en alguna de les 
situacions previstes a la disposició transitò-
ria tercera del Decret Legislatiu 1/1997, del 31 
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text 
¿pke"fgnu"rtgegrvgu"fg"fgvgtokpcvu"vgzvqu"ngicnu"
xkigpvu"c"Ecvcnwp{c"gp"ocvfltkc"fg"hwpek„"r¿dnkec."
ha de superar un procediment selectiu, en torn 
restringit, per mitjà de la realització de proves 
gurge‡Ýswgu"fgn"ukuvgoc"fg"eqpewtu"qrqukek„"
que han de versar sobre els continguts propis de 
les funcions a desenvolupar i sobre els aspectes 
pràctics i organitzatius corresponents. Aquest 
personal disposa de tres convocatòries que s’han 
de fer sense solució de continuïtat. Exhaurida 
la darrera convocatòria, les persones que no 
l’hagin superada continuen amb la vinculació 
de personal estatutari interí, sotmeses al proce-
diment de selecció ordinari.

”b) Per al personal que no es trobi inclòs en 
cap de les situacions a què fa referència la lletra 
a, s’ha de convocar, amb caràcter excepcional, 
transitori i per una sola vegada, un procés se-
lectiu, en torn de reserva especial, per concurs 
oposició lliure, per a accedir a la condició de 
funcionari o funcionària de les diferents cate-
iqtkgu"fg"rgtuqpcn"guvcvwvctk"Ýz"fgnu"ugtxgku"fg"
salut. Aquest procés comporta la realització i 
nc"uwrgtcek„"fg"rtqxgu"gurge‡Ýswgu"fgn"ukuvgoc"
de concurs oposició que han de versar sobre els 
continguts propis de les funcions a desenvolu-
par i sobre els aspectes pràctics i organitzatius 
corresponents.

”8.3 El procés descrit per les lletres a i b de 
nÓcrctvcv":04"jc"fg"eqpvgpkt"nc"swcnkÝecek„"fgnu"
mèrits acreditats pels aspirants que superin la 
fase d’oposició. Les bases de la convocatòria 
d’aquest procés selectiu han d’establir la valora-
ció especial dels serveis prestats pels aspirants en 

l’àmbit del departament competent en matèria de 
salut i de l’Institut Català de la Salut, i també en 
cnvtgu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu."eqttgurqpgpvu"
a funcions pròpies de les places convocades. Els 
aspirants han de demostrar coneixements orals i 
escrits de llengua catalana per mitjà d’una prova. 
En resten exempts els aspirants que acreditin 
documentalment els coneixements pertinents.

”8.4 L’adquisició de la condició de personal 
guvcvwvctk"Ýz"fÓceqtf"cod"gnu"crctvcvu"4"k"5"eqo-
porta la subjecció d’aquest al règim de prestació 
de serveis, de dedicació i retributiu que establei-
xin les normes en vigor en cada moment per als 
professionals que presten l’activitat assistencial 
en l’àmbit de l’atenció primària.”
60" Gu"oqfkÝec"nc"fkurqukek„"vtcpukv”tkc"pqxgpc"

de la Llei 7/2003, del 25 d’abril, de protecció 
de la salut, que resta redactada de la manera 
següent:

“9.1 El personal al servei de la Generalitat 
que en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta 
llei ocupi amb caràcter interí un lloc de treball 
del Cos de Farmacèutics Titulars passa a ocupar, 
amb caràcter temporal i de manera automàtica, 
un lloc de treball del Cos de Titulació Superior de 
nc"Igpgtcnkvcv."Ucnwv"R¿dnkec."cfuetkv"c"nÓCiflpekc"
de Protecció de la Salut.

”9.2 El Departament de Governació i Ad-
okpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu."cod"ect§evgt"gzegr-
cional, ha de fer les convocatòries adequades 
perquè el personal a què fa referència l’apartat 
1 pugui accedir a la condició de funcionari o 
funcionària del Cos de Titulació Superior de 
nc"Igpgtcnkvcv."Ucnwv"R¿dnkec."rgt"okvl§"fg"nc"
superació d’un procediment selectiu, d’acord 
amb les condicions següents:

”a) El personal que es trobi en alguna de les 
situacions previstes a la disposició transitò-
ria tercera del Decret Legislatiu 1/1997, del 31 
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text 
¿pke"fgnu"rtgegrvgu"fg"fgvgtokpcvu"vgzvqu"ngicnu"
xkigpvu"c"Ecvcnwp{c"gp"ocvfltkc"fg"hwpek„"r¿dnkec."
ha de superar un procediment selectiu, en torn 
restringit, per mitjà de la realització de proves 
gurge‡Ýswgu"fgn"ukuvgoc"fg"eqpewtu"qrqukek„"
que han de versar sobre els continguts propis de 
les funcions a desenvolupar i sobre els aspectes 
pràctics i organitzatius corresponents. Aquest 
personal disposa de quatre convocatòries que 
s’han de fer sense solució de continuïtat. Exhau-
rida la darrera convocatòria, les persones que no 
l’hagin superada continuen amb la vinculació 
de personal interí, sotmeses al procediment de 
selecció ordinària.

”b) Per al personal que no es trobi inclòs en 
cap de les situacions a què fa referència la lletra a, 
s’ha de convocar, amb caràcter excepcional, tran-
sitori i per una sola vegada, un procés selectiu, 
en torn de reserva especial, per concurs oposició 
lliure, per a accedir a la condició de funcionari o 
funcionària del Cos de Titulació Superior de la 
Igpgtcnkvcv."Ucnwv"R¿dnkec0"Cswguv"rtqefiu"eqo-
porta també la realització i superació de proves 
gurge‡Ýswgu"fgn"ukuvgoc"fg"eqpewtu"qrqukek„"swg"
han de versar sobre els continguts propis de les 
funcions a desenvolupar i sobre els aspectes 
pràctics i organitzatius corresponents.

”9.3 El procés descrit per les lletres a i b de 
nÓcrctvcv";04"jc"fg"eqpvgpkt"nc"swcnkÝecek„"fgnu"
mèrits acreditats pels aspirants que superin la 
fase d’oposició. Les bases de la convocatòria 
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d’aquest procés selectiu han d’establir l’especial 
valoració dels serveis prestats pels aspirants 
en l’àmbit del departament competent en ma-
tèria de salut i de l’Institut Català de la Salut, 
k"vcodfi"gp"cnvtgu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu."
corresponents a funcions pròpies de les places 
convocades. Els aspirants han de demostrar 
coneixements orals i escrits de llengua catalana 
per mitjà d’una prova. En resten exempts els 
aspirants que acreditin documentalment els 
coneixements pertinents.”

Segona
Aprovació dels estatuts

El Govern, en el termini de sis mesos, ha 
d’aprovar els estatuts de l’Institut Català de la 
Salut, que n’han de regular l’organització i el 
règim de funcionament.

Tercera
Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver 
estat publicada en el Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnk-
tat de Catalunya, llevat del que estableix l’apartat 
1 de la disposició addicional quarta, que no és 
efectiu mentre no entri en vigor la reforma de la 
legislació en matèria d’ordenació sanitària.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als 
quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al 
seu compliment i que els tribunals i les autoritats 
als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 30 de juliol de 2007

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

MARINA GELI I FÀBREGA

Consellera de Salut

(07.208.034)

LLEI
9/2007, del 30 de juliol, del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

EL PRESIDENT  
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament 
de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei 
i d’acord amb el que estableix l’article 65 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo 
la següent

LLEI

Preàmbul

La Decisió 91/396/CEE del Consell de les 
Comunitats Europees, del 29 de juliol, relativa 
c"nc"etgcek„"fÓwp"p¿ogtq"fg"vtwecfc"fÓwtiflpekc"
¿pke"gwtqrgw."fgvgtokpc"nÓqdnkicek„"fÓkpvtq-
fwkt"gn"p¿ogtq"vgngh”pke"334"gp"ngu"tgurgevkxgu"
xarxes telefòniques dels estats membres de la 
Unió Europea.

Gn"octe"tgiwncfqt"eqo¿"fg"ngu"zctzgu"k"gnu"
serveis de comunicacions electròniques és esta-
blert per la Directiva 2002/21/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, del 7 de març (directiva 

marc), i es completa amb la Directiva 2002/20/
CE, del 7 de març, relativa a l’autorització de 
xarxes i serveis de comunicacions electròniques 
(directiva autorització); la Directiva 2002/19/CE, 
del 7 de març, relativa a l’accés a les xarxes de 
comunicacions electròniques i recursos associ-
ats, i a llur interconnexió (directiva accés), i la 
Directiva 2002/22/CE, del 7 de març, relativa al 
servei universal i els drets dels usuaris en relació 
amb les xarxes i els serveis de comunicacions 
electròniques (directiva servei universal).

Aquestes directives estableixen l’obligació dels 
estats membres d’adoptar les mesures necessàries 
rgt"c"ictcpvkt"swg"ngu"vtwecfgu"fÓwtiflpekc"cn"p¿ogtq"
¿pke"gwtqrgw"tgdgp"nc"tgurquvc"k"nÓcvgpek„"cfgswc-
des, de la manera que es puguin adaptar millor a 
l’estructura estatal dels sistemes d’urgència dins 
les possibilitats tecnològiques de les xarxes.

El Reial decret 903/1997, del 16 de juny, pel 
qual es regula l’accés, per mitjà de xarxes de te-
lecomunicacions, al servei d’atenció de trucades 
fÓwtiflpekc"okvlcp›cpv"gn"p¿ogtq"vgngh”pke"334."
jcdknkvc"cswguv"p¿ogtq"gp"nÓ§odkv"guvcvcn"rgt"c"
l’accés al servei d’atenció de trucades d’urgèn-
cia i estableix que els ciutadans l’han de poder 
utilitzar de franc per a requerir, en casos d’ur-
igpv"pgeguukvcv."nÓcuukuvflpekc"fgnu"ugtxgku"r¿dnkeu"
competents en matèria d’atenció d’urgències 
sanitàries, d’emergències ambientals, d’extinció 
d’incendis i salvament, i de seguretat ciutadana, 
amb la coordinació de protecció civil, si escau, 
dels serveis corresponents.

Aquesta mateixa norma atribueix de manera 
gzrtguuc"nc"rtguvcek„"fgn"ugtxgk"r¿dnke"fÓcvgpek„"
de les trucades d’urgència a les comunitats au-
tònomes, les quals tenen l’obligació d’establir 
els centres de recepció de trucades d’urgència 
corresponents i les xarxes de telecomunicacions 
que calguin.

El reconeixement d’aquesta competència és 
congruent amb les disposicions de l’Estatut 
d’autonomia que atribueixen a la Generalitat 
diversos títols competencials amb incidència 
en la matèria d’atenció i gestió de les situacions 
d’urgència i d’emergència, com ara la seguretat 
r¿dnkec."nÓqticpkv¦cek„"fg"nc"Rqnkekc"fg"nc"Ig-
neralitat-Mossos d’Esquadra, la coordinació 
de les policies locals, la prevenció i l’extinció 
d’incendis i salvaments, la protecció civil, i la 
ucpkvcv"k"nc"ucnwv"r¿dnkec0

Amb aquests antecedents es comprèn la dispo-
sició de l’article 30 de la Llei 4/2003, del 7 d’abril, 
fÓqtfgpcek„"fgn"ukuvgoc"fg"ugiwtgvcv"r¿dnkec"fg"
Catalunya, d’acord amb la qual la Generalitat ha 
de tenir un centre integrat i permanent d’atenció 
a les demandes en matèria d’emergències i pro-
tecció civil, policia i urgències sanitàries que es 
hcekp"rgt"okvl§"fgn"p¿ogtq"fg"vgnflhqp"wpkÝecv"334."
amb capacitat per a gestionar els procediments i 
els recursos destinats a donar-hi resposta.

La present llei estableix com a competència 
gzenwukxc"fg"nc"Igpgtcnkvcv"nc"korncpvcek„"fgÝ-
pkvkxc"k"nc"tgiwncek„"fgn"ugtxgk"r¿dnke"fÓcvgpek„"
a les trucades d’urgència. Aquest servei pretén 
aconseguir com a prestació bàsica una resposta 
t§rkfc."ugp¦knnc."gÝec›"k"eqqtfkpcfc"c"ngu"rgvkek-
ons urgents d’assistència de qualsevol ciutadà o 
ciutadana en el territori de Catalunya.

Aquesta llei també crea un centre d’atenció 
i gestió de les trucades d’urgència, en el qual 
s’han de rebre i atendre els avisos que es facin 
cn"p¿ogtq"334"k"fgu"fgn"swcn"uÓjcp"fg"rqtvct"c"
terme els requeriments d’assistència material 
que es considerin pertinents als centres directius, 
els organismes i les entitats competents en cada 
matèria, com a part essencial del centre integrat i 
permanent a què fa referència la Llei 4/2003.

Aquest centre integrat i permanent ha de 
hceknkvct"wp"gurck"eqo¿"k"wpc"guvtwevwtc"fg"eq-
ordinació i d’interacció dels diversos serveis, 
cossos operatius i agències que intervenen en els 
processos de gestió de l’emergència i la protecció 
civil en el territori de Catalunya, per mitjà de 
protocols i procediments comuns que garantei-
xin la gestió més acurada i ràpida possible de 
les emergències.

En aquest sentit, correspon a l’Administració 
de la Generalitat facilitar i propiciar la coordi-
nació de tots els serveis i els recursos operatius, 
amb l’adopció d’una política de relacions ad-
ministratives fonamentada en la col·laboració 
i l’intercanvi d’informació, per a aconseguir una 
resposta ràpida, proporcionada i adequada a cada 
una de les demandes d’atenció que es rebin per 
okvl§"fgn"p¿ogtq"3340

Rgt"c"rtguvct"gn"ugtxgk"r¿dnke"fÓcvgpek„"c"ngu"
trucades d’urgència, aquesta llei crea una entitat 
fg"ftgv"r¿dnke"fgpqokpcfc"Egpvtg"fÓCvgpek„"k"
Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya. 
Cswguvc"Ýiwtc"rtgvfip"nc"rtguvcek„"fÓwp"ugtxgk"
r¿dnke"itcvw•v."wpkxgtucn"k"rgtocpgpv."fgnkokvcv"
per les funcions i les prestacions que se n’esperen 
i dotat de l’autonomia necessària per a constituir 
una entitat capaç d’oferir un servei modern amb 
wpc"cnvc"Þgzkdknkvcv"qticpkv¦cvkxc."k"fqvcv"fÓwpc"
tecnologia i uns sistemes de gestió avançats. Atès 
que aquest centre que es crea coordina la inter-
venció de diversos departaments de la Generalitat 
amb competències diferents, i també l’actuació 
fÓkpuvkvwekqpu"fkxgtugu."nc"Ýiwtc"lwt‡fkec"swg"gu"
considera més adequada per a la prestació efectiva 
fgn"ugtxgk"fiu"nc"fÓgpvkvcv"fg"ftgv"r¿dnke0

El contingut de la Llei s’estructura en qua-
ranta articles, distribuïts en quatre capítols, i es 
completa amb quatre disposicions addicionals i 
dues disposicions transitòries.

El capítol I s’estructura en dues seccions. La 
primera, dedicada al servei d’atenció de trucades 
fÓwtiflpekc."guvcdngkz"nc"Ýpcnkvcv"k"ngu"hwpekqpu"fgn"
ugtxgk"r¿dnke"fÓcvgpek„"fg"vtwecfgu"fÓwtiflpekc"k"
les característiques amb què s’ha de prestar i en 
regula la gestió. La secció segona crea el Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
Catalunya com a entitat gestora del servei; n’es-
vcdngkz"ngu"Ýpcnkvcvu"k"ngu"hwpekqpu="fgvgtokpc"gn"
règim de col·laboració amb altres departaments, 
cfokpkuvtcekqpu"k"gpvkvcvu"r¿dnkswgu"k"rtkxcfgu."
i regula l’organització del Centre en els òrgans 
de govern corresponents.

El capítol II fa referència, entre altres qües-
tions, al règim jurídic, econòmic, patrimonial, 
de contractació, de personal i de recursos ad-
ministratius del Centre.

El capítol III regula el tractament de les dades 
personals que el Centre incorpori per mitjà de 
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