
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/1201/2015, de 25 de maig, per la qual es dóna publicitat al Conveni signat entre
l'Administració de la Generalitat, mitjançant el Departament de Salut, i el Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya, per a la delegació de funcions de tramitació d'expedients d'autorització de determinades
consultes mèdiques.

Amb data 14 d’abril de 2015 es va signar el Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament de Salut, i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, per a la delegació de
funcions de tramitació d’expedients d’autorització de determinades consultes mèdiques.

Ateses les previsions de l’article 8.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment administratiu comú, l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 9 del Decret
52/2005, de 5 d’abril, de creació i regulació del Registre de convenis de col·laboració i cooperació,

 

Resolc:

 

Fer públic el Conveni signat entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de
Salut, i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, per a la delegació de funcions de tramitació
d’expedients d’autorització de determinades consultes mèdiques.

 

Barcelona, 25 de maig de 2015

 

Boi Ruiz i García

Conseller de Salut

 

 

Annex

Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Salut, i el Consell
de Col·legis de Metges de Catalunya, per a la delegació de funcions de tramitació d’expedients d’autorització de
determinades consultes mèdiques

 

Barcelona, 14 d’abril de 2015

 

Reunits:

D’una part, el senyor Boi Ruiz i García, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, nomenat pel Decret
166/2012, de 27 de desembre (DOGC núm. 6281, de 27.12.2012), que actua en representació de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzat per l’Acord del Govern de 22 de juliol de 2014, pel
qual s’aprova la subscripció del Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament de Salut, i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, per a la delegació de determinades
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funcions d’autorització de consultes mèdiques, i se n’autoritza la signatura.

De l’altra part, el senyor Jaume Padrós i Selma, president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, que
actua en nom i representació d’aquesta entitat en virtut del nomenament per a aquest càrrec acordat pel seu
òrgan plenari en data 9 de juliol de 2014.

Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal per formalitzar el present Conveni
i,

 

Manifesten:

I. El Departament de Salut està afrontant el repte d’assolir els seus objectius de procurar una atenció sanitària
pública i privada de qualitat als ciutadans de Catalunya, i ho fa amb els recursos actualment disponibles.

En aquest sentit, aquest Departament ha adoptat mesures de contenció de la despesa i està portant a terme
una reordenació del treball –postulant una més gran simplificació i agilitat dels tràmits administratius– i un
aprimament estructural, i tractant que això no suposi un menyscapte de la qualitat de l’atenció sanitària de la
població.

II. En aquest marc, el Departament de Salut, és conscient de la necessitat de comptar amb el suport i la
col·laboració dels operadors i agents del sector així com de les entitats i corporacions professionals de dret
públic per poder assolir amb èxit la sostenibilitat i millora del sistema sanitari.

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (en endavant CCMC) coneix a bastament l’entorn professional
dels professionals de la medicina, ja que integra i representa els interessos professionals dels més de 38.000
metges avui col·legiats a Catalunya i coneix els aspectes demogràfics i problemàtiques que afecten el
col·lectiu.

Les parts també valoren, en aquest sentit, la positiva col·laboració que al llarg dels anys han mantingut el
Departament de Salut i el CCMC en diferents àmbits.

III. L’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya el desplegament legislatiu i
l’execució de la legislació bàsica de l’Estat en matèria de salut i, en l’àmbit de les seves competències
executives, la Generalitat assumeix la potestat reglamentària i la potestat d’organització de la pròpia
Administració i, en general, de totes les funcions i activitats que l’ordenament li atribueix.

Així, és competència del Departament de Salut l’atorgament de l’autorització administrativa per a la creació, el
funcionament i la modificació o tancament de centres i establiments sanitaris a Catalunya, i estan regulats
normativament les condicions i els requisits que han d’acomplir els centres i serveis sanitaris per obtenir-la.

És prioritat de les parts que els ciutadans i usuaris del sistema de salut rebin una atenció mèdica i sanitària de
qualitat, en condicions i garanties de seguretat per a la seva salut. Aquest objectiu ha motivat múltiples
converses i trobades entre els professionals i tècnics d’ambdues institucions amb la finalitat de cercar mesures
de simplificació administrativa, de manera que es facilitin els tràmits i s’atorguin més garanties i un plus de
qualitat als ciutadans i usuaris del sistema sanitari i, en general, del Departament mateix.

IV. Per garantir el dret a la protecció de la salut de la població, dret emparat per la Constitució i l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, en l’exercici de les competències atribuïdes a la Generalitat i en el marc de la
legislació que regula el sistema sanitari de Catalunya, convé a la Generalitat impulsar la coordinació i la
col·laboració dels organismes i les administracions públiques implicades dins dels seus àmbits competencials.

Alhora, l’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, determina que aquestes poden subscriure convenis i protocols amb
altres administracions públiques en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de finalitats
d’interès comú.

V. El CCMC és una corporació de dret públic de caràcter professional que integra i representa els professionals
de la medicina que exerceixen la professió a Catalunya. Es regeix pels seus propis Estatuts, publicats
mitjançant la Resolució JUS/1910/2008, de 12 de juny (DOGC núm. 5156, de 19.6.2008), i per la Llei 7/2006,
de 31 de maig, de l’exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals.

Els consells de col·legis professionals exerceixen les funcions públiques que estableix l’article 60.1 de la Llei
7/2006, de 31 de maig, a les quals se’n poden afegir d’altres que li siguin delegades pel Govern, d’acord amb
l’article 60.3. Així mateix, i d’acord amb l’article 6 dels seus Estatuts, el CCMC ha de complir, dins l’àmbit de
les seves competències, les finalitats que específicament li delegui o li atribueixi l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
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VI. La Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre
el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, estableix expressament que el que preveu aquesta Llei
no afecta la capacitat que tenen les administracions públiques, en exercici de la seva autonomia organitzativa i
en l’àmbit de les seves competències, per decidir cas per cas per a un millor compliment de les seves funcions,
establint amb els col·legis professionals o altres entitats els convenis per als serveis de comprovació
documental, informe tècnic o sobre el compliment de la normativa aplicable que considerin necessaris relatius
als treballs professionals.

VII. El Departament de Salut considera adient que es delegui en el CCMC la realització de determinades
funcions públiques incloses en alguns procediments d’autorització de les consultes mèdiques que reuneixin els
requisits que estableix aquest Conveni, per tal d’impulsar i facilitar la seva gestió i atorgar-los més agilitat,
amb el manteniment de la titularitat legalment atribuïda.

VIII. D’acord amb la disposició addicional segona del Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació
de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de
2006, relativa als serveis en el mercat interior, i amb l’Acord de Govern de 15 de març de 2011, pel qual
s’adopten mesures per a la implantació de la Finestreta Única Empresarial en el període 2011-2014, l’Oficina
de Gestió Empresarial actua com a finestreta única a Catalunya per als procediments administratius relatius a
l’accés i l’exercici de les activitats de serveis que són competència de la Generalitat i, si escau, d’altres
administracions públiques tant en modalitat presencial com a distància.

IX. Que, mitjançant l’Acord del Govern de 22 de juliol de 2014, s’ha aprovat la delegació de funcions públiques
pròpies del Departament de Salut en matèria d’autorització de determinades consultes mèdiques.

D’acord amb el que s’ha exposat, ambdues parts

 

Acorden:

 

Primer

Objecte

L’objecte del present Conveni és la delegació per part del Departament de Salut a favor del CCMC de la
realització de determinades funcions públiques pròpies d’aquest Departament en matèria de tramitació
d’expedients d’autorització de les consultes mèdiques radicades a Catalunya que es concreten en el pacte
següent, en els termes previstos en els pactes i en l’annex del present document.

La delegació de funcions abasta totes les actuacions que integren els procediments d’autorització que es
concreten en el pacte segon, fins a l’elaboració de la proposta de resolució administrativa, inclòs el cobrament
de les taxes, però el Departament de Salut es reserva les facultats de resolució de la sol·licitud presentada i
dels recursos administratius que, eventualment, es puguin interposar, així com el control i seguiment de
l’exercici de les funcions delegades.

 

Segon

Àmbit d’aplicació

La delegació que es convé s’aplica a les autoritzacions de funcionament, de trasllat físic, de modificació, així
com de tancament, de les consultes mèdiques enteses com a centres sanitaris en els quals un metge o
metgessa realitza activitats sanitàries que compleixin tots els requisits següents:

Que pertanyin a l’àmbit territorial de Catalunya.

Que tinguin una activitat principal que sigui mèdica i es limiti a l'anamnesi, l'exploració física, el diagnòstic i la
prescripció, així com a la realització d’actuacions terapèutiques o de recuperació funcional mínimament
invasives.

Que integrin una única especialitat mèdica. S’hi inclouen també les que integrin més d’un professional sanitari,
sempre que l’atenció se centri fonamentalment en el metge o metgessa i els restants professionals sanitaris
actuïn de suport. En aquest cas, el servei objecte d’autorització és el servei que presta el metge o metgessa. El
mateix espai de consulta pot ser objecte de diferents autoritzacions, sempre que quedi garantit que l’activitat
dels diferents facultatius es realitza en franges horàries no coincidents i que no hi ha dependència jeràrquica ni
organitzativa entre ells.
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Que l’espai útil de la consulta tingui una superfície inferior o igual a 100 m2.

Que el o la titular i/o responsable assistencial sigui un metge o metgessa col·legiat o una societat professional
degudament inscrita en el Registre de societats professionals del col·legi professional corresponent.

Queden excloses expressament de l’àmbit d’aplicació del present Conveni de delegació les autoritzacions
administratives dels centres i serveis sanitaris que restin sotmesos a uns criteris tècnics i normatius específics,
la relació dels quals es detalla en l’annex del present Conveni.

 

Tercer

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden adreçar, de manera presencial, a la direcció general competent en matèria d’ordenació
i regulació sanitàries, a través de la xarxa territorial de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) de la Generalitat
de Catalunya, o bé telemàticament, quan estigui operativa aquesta via, a través dels portals corporatius de
tramitació Oficina Virtual de Tràmits (OVT) i Canal Empresa, de la seu electrònica de la Generalitat de
Catalunya (https://seu.gencat.cat), mitjançant un imprès normalitzat que es pot descarregar des d'aquests
portals. També es poden presentar les sol·licituds en el Registre del Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya. Tot això sens perjudici del dret de les persones interessades de presentar els documents d’acord
amb el que disposa l’article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

L’Oficina de Gestió Empresarial realitza les comprovacions telemàtiques prèvies, a través de la Plataforma
d’Integració i Col·laboració Administrativa (PICA), relatives als requisits que han de complir els sol·licitants, ja
siguin persones físiques o jurídiques. Així mateix, verifica que s’ha aportat la documentació necessària per al
tràmit i que s’ha fet efectiu el pagament de la taxa en el compte bancari corresponent del Consell de Col·legis
de Metges de Catalunya. En cas que detecti algun defecte en els tràmits de sol·licitud, l’Oficina de Gestió
Empresarial requereix als interessats el compliment dels requisits per poder iniciar el tràmit.

Realitzades les accions anteriors, remet l’expedient al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.

 

Quart

Compromisos

Les parts es comprometen a col·laborar mútuament per complir l’objecte del present Conveni i, amb aquesta
finalitat, compten amb els mitjans tècnics necessaris que permetin agilitar el procediment, de manera que
disposen dels mitjans telemàtics que permetin més simplificació dels tràmits i comunicació àgil entre les parts.

El CCMC ha de disposar dels mitjans humans i tècnics necessaris que acreditin la competència necessària per a
l’assumpció de les funcions que el Departament de Salut li ha delegat, i es compromet a mantenir els mitjans
adequats durant tota la vigència del Conveni. Així mateix, ha de vetllar perquè les persones que realitzin les
funcions delegades disposin de la capacitació i la formació adequades per dur-les a terme.

El CCMC es compromet a notificar al Departament de Salut la finalització de la tramitació de tots els actes
administratius dictats per delegació i a emetre les propostes de resolució dels procediments delegats en el
termini reglamentàriament establert.

El Departament de Salut es compromet a establir els criteris de valoració per a l’autorització de les consultes
objecte d’aquest Conveni i a realitzar les verificacions que consideri convenients en relació amb les actuacions
delegades.

 

Cinquè

Taxes

El servei objecte del present Conveni està gravat amb la taxa pel servei de tramitació d’autoritzacions
administratives dels centres, els serveis i els establiments sanitaris i sociosanitaris, regulada en el capítol III
del títol XXI del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2008, de 25 de juny. D’acord amb el que preveu la disposició addicional cinquena del text refós
esmentat, se cedeix la gestió d’aquesta taxa al CCMC per a la realització de les actuacions que es deleguen, la
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qual cosa comprèn les actuacions per cobrar-ne l’import.

 

Sisè

Comissió Mixta de Seguiment

Les parts acorden la constitució d’una Comissió Mixta als efectes de realitzar el seguiment d’aquest Conveni i
valorar el grau de compliment dels objectius i dels compromisos adquirits per les parts.

La Comissió Mixta de Seguiment està integrada paritàriament per dos representants nomenats per cada
institució i es reuneix amb la periodicitat que les parts estableixin, però, com a mínim, una vegada per
semestre. També hi poden assistir els assessors que, en cada moment, acordin les parts. La seva presidència
recau en una de les persones que actuen en representació del Departament de Salut i té vot de qualitat. La
comissió compta amb un secretari o secretària que aixeca acta dels acords i la tramet a les dues parts per tal
que la ratifiquin.

Les funcions pròpies de la Comissió de Seguiment es concreten en els aspectes següents:

a) Valorar les accions de col·laboració que s’han dut a terme en el marc d’aquest Conveni i definir possibles
accions de desplegament i col·laboració futures.

b) Proposar, concretar i definir periòdicament els criteris d’actuació en relació amb les activitats delegades .

c) Realitzar un seguiment i quantificació dels expedients d’autoritzacions administratives sol·licitades i resoltes.

d) Conèixer, amb caràcter previ a la jurisdicció contenciosa administrativa, els conflictes i les discrepàncies que
sorgeixin entre les parts relatius a la interpretació o al compliment del contingut d’aquest Conveni.

 

Setè

Difusió i publicitat

De conformitat amb l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, l’eficàcia d’aquest Conveni resta condicionada a la publicació en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Vuitè

Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal

Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les informacions, dades i
documentació a què tinguin accés en virtut del present Conveni, i no les poden utilitzar per a usos diferents als
que s’hi preveuen, i fan constar, de manera expressa, que vetllen pel compliment de la normativa de protecció
de dades personals aplicable en cada cas. Ni en virtut d’aquest Conveni ni dels projectes que es puguin
realitzar per desplegar-lo, es poden dur a terme accessos a dades de caràcter personal, ni tractaments ni
cessions a tercers no permesos per les lleis.

Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les actuacions que es realitzin
en el marc d’aquest Conveni, les parts es comprometen a respectar la normativa de protecció de dades
personals aplicable en cada cas, a adoptar les mesures de seguretat normativament previstes, així com a
guardar una estricta confidencialitat sobre aquestes dades.

La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol altra obligació derivada
de la legislació de protecció de dades de caràcter personal és causa de resolució del Conveni.

 

Novè

Ús del català

Les actuacions que es duguin a terme en compliment d’aquest Conveni han de ser realitzades, almenys, en
català, d’acord amb les obligacions relatives a l’ús del català que deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística, i de les disposicions que la despleguen.
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Desè

Logotip

Els documents que s’elaborin en execució de les activitats encarregades han d’incloure el logotip del
Departament de Salut i el del CCMC.

 

Onzè

Vigència

El Conveni és vigent des de la data de la signatura per al període d’un any i produeix efectes des de la
publicació. El Conveni es prorroga tàcitament per anualitats successives, llevat de denúncia prèvia d’alguna de
les parts, comunicada per escrit a l’altra part amb dos mesos d’antelació respecte a la data de finalització.

 

Dotzè

Causes i forma d’extinció

A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció d’aquest Conveni les següents:

1. El comú acord de les parts manifestat per escrit.

2. La voluntat unilateral d’una de les parts, amb la denúncia prèvia comunicada a l’altra, en els termes de
l’acord desè.

3. L’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i els compromisos assumits per aquest Conveni.

4. La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de les seves previsions.

5. Les altres causes previstes en la legislació vigent.

En tots els casos, les parts han d’adoptar les mesures que siguin necessàries per a la finalització de les tasques
i compromisos vigents en el moment que es produeixi la causa de resolució del Conveni.

 

Tretzè

Resolució de conflictes i jurisdicció

Les parts han de resoldre de comú acord les diferències que puguin sorgir en la interpretació i el compliment
d’aquest Conveni.

En cas de discrepància o divergència en relació amb la interpretació o el compliment dels acords, qualsevol de
les parts ha de sotmetre el conflicte a examen de la Comissió de Seguiment prevista en l’acord cinquè, amb
caràcter previ a la submissió del conflicte a la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

I, en prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data
que consten a l’encapçalament.

 

Boi Ruiz García

Conseller de Salut

 

Jaume Padrós i Selma

President del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
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Annex

Exclusions

 

Centres amb internament.

Bancs o establiments de teixits i cèl·lules humanes.

Centres de trasplantaments d'òrgans.

Centres on es realitzen activitats quirúrgiques (inclosa la cirurgia ambulatòria i exploracions i proves
diagnosticoterapèutiques) que requereixin internament o qualsevol tipus de sedació.

Centres d’hidrologia i/o balnearis.

Centres de serveis de prevenció.

Centres on es practiquen interrupcions voluntàries de l’embaràs.

Laboratoris d’anàlisis clíniques.

Centres de medicina nuclear.

Consultes i /o clíniques odontològiques.

Centres de planificació familiar.

Centres de radiodiagnòstic i radioteràpia.

Centres de reconeixement mèdic per a conductors i permisos d’armes.

Centres o serveis mèdics ubicats en organitzacions no sanitàries.

Serveis sanitaris mòbils.

Centres de reproducció humana assistida.

Centres de salut mental i drogues.

Centres que presten serveis de transfusió.

Els altres centres sotmesos a uns criteris tècnics i normatius específics.

 

(15.156.038)
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