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LLEI 11/1995, DE 29 DE SETEMBRE,
DE MODIFICACIÓ PARCIAL DE LA LLEI 15/1990,
DE 9 DE JULIOL, D’ORDENACIÓ SANITÀRIA DE CATALUNYA

DOGC núm. 2116, pàg. 7538, de 18.10.1995.14

EL PRESIDENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha apro-
vat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

La Llei 15/1990, de 9 de juliol, ordena el sistema sanitari de Catalunya
i estableix la regulació general de totes les accions conduents a fer efectiu
el dret a la protecció de la salut reconegut pels articles 43 i concordants de
la Constitució espanyola dins el territori de la Generalitat, en el marc de les
competències que li atribueixen l’article 9, apartats 11 i 19, i l’article 17 de
l’Estatut d’autonomia.

El nou model d’ordenació sanitària que consagra l’esmentada Llei, ba-
sat en els principis d’universalització, integració de serveis, simplificació,
eficàcia i eficiència de l’organització sanitària, descentralització i desconcen-
tració de la gestió i participació comunitària, entre d’altres, es vertebra a
través del Servei Català de la Salut, ens públic de naturalesa institucional,

14 No es transcriuen literalment els articles de la Llei 11/1995, de 29 de setembre, que supo-
sen una modificació o una addició a les disposicions de la Llei 15/1990, de 9 de juliol. Per
facilitar l’ús d’aquesta edició, ja s’hi han incorporat al text de la Llei, que es recull abans, substituint
el text modificat pel text nou o afegint els pertinents apartats o les disposicions addicionals o
transitòries corresponents. Tot seguit, únicament es fa constar, en aquests casos, el número
de l’article o de l’apartat modificat, llevat del cas de l’article 11 de la Llei 11/1995, en vir-
tut del qual es modifica la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei 17/1985, del 23
de juliol, de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, article que
ha estat objecte d’ulteriors modificacions, tal com es detalla més endavant. La redacció vigent
actual d’aquest article es transcriu en la seva totalitat.
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adscrit al Departament de Sanitat i Seguretat Social, que es regeix per les
previsions de la mateixa Llei i per les normes dictades per a fer-ne el des-
plegament. Li corresponen les funcions d’ordenació, planificació, programa-
ció i avaluació sanitàries, sociosanitàries i de salut pública i la distribució
dels recursos econòmics afectes al finançament del sistema sanitari públic,
com també les funcions de gestió i administració dels centres, tot respectant
llur autonomia, els serveis i les prestacions d’aquest sistema, que el Servei pot
executar directament o a través de qualssevol fórmules de gestió indirecta o
compartida admeses en dret.

Amb aquesta configuració d’ens públic el legislador va defugir de con-
figurar el Servei Català de la Salut com un organisme autònom de caràcter
administratiu, amb la voluntat d’incloure’l en la categoria dels ens públics
que, amb caràcter general, han d’ajustar llur activitat al dret privat, categoria
molt més adequada a la seva condició d’entitat configurada per tots els cen-
tres, serveis i establiments sanitaris públics o privats de cobertura pública
(article 5 de la Llei) i a la diversitat de fórmules de gestió directa, indirecta
o compartida que el Servei Català de la Salut pot emprar als efectes de la
gestió i l’administració dels serveis i les prestacions del sistema sanitari pú-
blic (article 7.2 del text legal).

És per aquest motiu que, en aplicació de l’article 4 de la Llei 15/1990, del
9 de juliol, precitada, el Decret 26/1991, de 18 de febrer, primer, i posterior-
ment el Decret 131/1994, del 30 de maig, en concretar el règim jurídic del
Servei Català de la Salut, han establert en l’article 1.1 que, pel que fa a les
relacions jurídiques externes, aquest ens se subjecta, amb caràcter general,
al dret privat, subjecció que es manté plenament en la nova redacció de l’ar-
ticle 4 de la Llei present, en coherència amb el plantejament anterior, que no
té altres alteracions que les derivades de l’obligada adequació del règim de
contractació d’aquest ens a la legislació bàsica de l’Estat com a conseqüència
de la recent entrada en vigor de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes
de les Administracions públiques.

Així mateix, l’experiència assolida en el procés de consolidació del Ser-
vei Català de la Salut fa necessari regular amb més precisió el procediment
a seguir per a la constitució d’organismes que en depenen, la formació de
consorcis i la creació, o la participació del Servei en aquesta, de qualssevol
altres entitats admeses en dret.

Al mateix temps, escau incorporar al text de la Llei, a efectes de segu-
retat jurídica, la nova organització funcional dels sectors sanitaris establer-
ta a l’empara del que estableix la disposició addicional vint-i-unena de la
Llei 16/1993, del 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Ca-
talunya per al 1994, i revisar, amb vista a una major economia, celeritat
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i eficàcia, el règim d’impugnació dels actes dictats pel Servei Català de la
Salut.

Finalment, convé completar les previsions de la Llei amb la inclusió de
diverses normes orientades a l’establiment de fórmules per a la gestió dels
centres, els serveis i els establiments sanitaris i sociosanitaris que facin pos-
sible un major grau d’implicació dels professionals en el procés de desenvo-
lupament del sistema sanitari, que garanteixin al Servei Català de la Salut
l’accés a la informació poblacional necessària per tal de fer efectiva, entre
d’altres finalitats, la universalització de l’atenció sanitària pública a tots els
ciutadans i, en últim terme, que permetin a l’Institut Català de la Salut la
realització de tots els actes i negocis jurídics que siguin necessaris per al
desenvolupament adequat de les funcions que aquest organisme té atribuï-
des, d’acord amb el règim jurídic que li és aplicable.

En la mateixa línia, aquesta Llei imposa l’exigència al Govern de la Ge-
neralitat d’establir els sistemes d’avaluació i control periòdics dels diferents
centres proveïdors de serveis sanitaris i sociosanitaris per tal de verificar-ne
el grau d’eficàcia, eficiència i qualitat.

Article 1
Aquest article modifica en la seva totalitat l’article 4 de la Llei 15/1990,

de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.

Article 2
Aquest article modifica l’apartat 3 de l’article 7 de la Llei 15/1990, de 9

de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.

Article 3
Aquest article modifica l’apartat 1 de l’article 34 de la Llei 15/1990, de

9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.

Article 4
Aquest article modifica l’apartat 3 de l’article 37 de la Llei 15/1990, de

9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.

Article 5
Aquest article modifica els apartats 2 i 3 de l’article 59 de la Llei 15/1990,

de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.

Article 6
Mitjançant aquest article s’afegeix un apartat segon a l’article 60 de la

Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.



82

Article 7
Mitjançant aquest article s’afegeix una disposició addicional desena a la

Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.

Article 8
Mitjançant aquest article s’afegeix una disposició addicional onzena a la

Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.

Article 9
Mitjançant aquest article s’afegeix una disposició addicional dotzena a

la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.

Article 10
Mitjançant aquest article s’afegeix una disposició addicional tretzena a

la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.

Article 1115

—1 El personal de nova incorporació a les entitats del Servei Català de la
Salut creades de conformitat amb l’article 7.2 de la Llei 15/1990, de 9 de
juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, es regeix per les normes de dret
laboral.
—2 Les entitats a què es refereix l’apartat 1 poden oferir al personal funcio-
nari de l’Administració de la Generalitat i al personal estatutari de la Segu-
retat Social que els hagi estat adscrit la incorporació en llur plantilla de
personal laboral. L’oferta d’integració s’ha d’efectuar de conformitat amb les
disposicions pressupostàries i d’acord amb les directrius que marqui la direc-
ció d’aquestes entitats. La incorporació comporta el reconeixement de l’an-
tiguitat que correspongui al personal interessat, que resta, respecte al cos o
la categoria d’origen, en la situació d’excedència voluntària per incompati-
bilitat regulada pels articles 71.2.c d’aquesta Llei i 29.3.a de la Llei de l’Es-
tat 30/1984, del 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció públi-

15 L’article 11 de la Llei 11/1995, de 29 de setembre, va modificar la disposició addicional
vint-i-quatrena de la Llei 17/1985, del 23 de juliol, de la funció pública de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, segons la redacció donada per la Llei 9/1994, del 29 de juny,
de reforma de la legislació relativa a la funció pública de la Generalitat de Catalunya. Això no
obstant, l’apartat 2 de la disposició addicional dinovena del Text únic dels preceptes de de-
terminats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (DOGC núm. 2509, Annex, de 3.11.1997), va donar nova
redacció a aquest apartat. Tanmateix, l’esmentat apartat 2 ha estat, al seu torn, modificat per
l’article 6.4 de la Llei 17/1997, de 24 de desembre, de mesures administratives i d’organit-
zació (DOGC núm. 2548, de 31.12.1997), i es transcriu aquí la seva redacció íntegra.
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ca, amb l’assignació prèvia, si escau, del grau personal. Això no obstant,
durant un període de tres anys des de la declaració de la nova situació, el De-
partament de Sanitat i Seguretat Social o l’Institut Català de la Salut han
d’adoptar les mesures adequades per a facilitar la reincorporació del perso-
nal interessat al lloc de treball que ocupava, quan ho sol·liciti i el lloc de
treball es trobi vacant. En cas que el lloc hagi estat suprimit o n’hagi estat
feta la provisió definitiva, el departament o l’organisme de procedència han
de garantir, durant el període esmentat, el reingrés a un lloc de treball del cos
o la categoria d’origen, del mateix nivell i a la mateixa localitat.
—3 El personal funcionari o estatutari a què es refereix l’apartat 2 que no
opti per incorporar-se a la plantilla laboral de l’entitat corresponent en el
moment que li sigui ofert, s’ha de reincorporar al lloc d’origen o, si això no
és possible, a una altra plaça del Departament de Sanitat i Seguretat Social
o de l’Institut Català de la Salut del mateix cos o la mateixa categoria, en el
qual cas s’ha de respectar, si escau, el que disposa l’article 55. Aquesta pla-
ça ha d’estar ubicada en la mateixa localitat que la plaça ocupada originà-
riament, llevat que, per inexistència de places, això no sigui possible, supòsit
en el qual s’apliquen els mecanismes de redistribució d’efectius o les altres
mesures de racionalització de l’organització administrativa regulades per
aquesta Llei.

Article 12
Mitjançant aquest article s’afegeix una disposició addicional catorzena

a la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.

Article 13
Mitjançant aquest article s’afegeix una disposició addicional quinzena a

la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.

Article 14
Mitjançant aquest article s’afegeix un apartat cinquè a la disposició tran-

sitòria segona de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de
Catalunya.
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LLEI 17/1997, DE 24 DE DESEMBRE,
DE MESURES ADMINISTRATIVES I D’ORGANITZACIÓ

(DOGC núm. 2548, de 31.12.1997)16

(...)

Article 5
Integració del personal adscrit al Servei Català de la Salut

El personal funcionari i estatutari del Departament de Sanitat i Seguretat
Social i de l’Institut Català de la Salut que, per resolució del secretari o se-
cretària general del Departament, resulti adscrit al Servei Català de la Salut
pot optar per integrar-se en les plantilles de personal laboral d’aquest ens.
L’oferta d’integració s’ha de fer de conformitat amb les disposicions pressu-
postàries i d’acord amb les directrius que marqui la direcció de l’ens esmen-
tat. La incorporació comporta el reconeixement de l’antiguitat que correspon-
gui al personal interessat, el qual resta, respecte al cos o la categoria d’ori-
gen, en la situació d’excedència voluntària establerta per l’article 71.2.c de
la Llei 17/1985, del 23 de juliol, de la funció pública de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, amb l’assignació prèvia, si escau, del grau per-
sonal que es determini.

Article 6
Modificació del Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre

—4 Es modifica l’apartat 2 de la disposició addicional dinovena del Text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria
de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, que
queda redactat en els termes següents: (...)17

16 La Llei de referència incorpora un seguit de disposicions en matèria de personal, d’organitza-
ció i sector públic i altres matèries. Atès que, pel que fa a la matèria de personal, s’hi inclouen
algunes modificacions del Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya
en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, que afecten
el personal que presta els seus serveis en el sector públic sanitari, s’ha considerat convenient
de transcriure-hi el contingut.

17 Vid. nota 15. El contingut de l’article 6.4 es transcriu a l’article 11. 2 de la Llei 11/1995, de
29 de setembre, al qual modifica íntegrament.




