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1.  Exposició de motius 

Entre les modificacions que la Llei 10/2011, de 
29 de desembre, de simplificació i millorament 
de la regulació normativa, ha operat en la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, hi figura la relativa al capítol II del 
títol IX de l’esmentada Llei, on es regulen els 
convenis de col·laboració. 

Concretament els articles 184 i 185 de la Llei 
10/2011 modifiquen, respectivament, els articles 
109 i 110 de la Llei 26/2010.  L’article 109, que 
estableix el règim jurídic dels convenis de 
col·laboració, ha quedat modificat en el seu 
apartat 3, per tal d’aclarir que els convenis que 
comporten l’atorgament d’una subvenció es 
regeixen per les normes que regulen 
l’atorgament, sense perjudici de l’aplicació 
supletòria de la Llei 26/2010.  

En aquest sentit, l‘article 18.1 de la Llei general 
de subvencions (LGS) estableix l’obligació de 
publicar les subvencions concedides en el diari 
oficial corresponent, d’acord amb els termes que 
s’estableixin per reglament. La publicació ha de 
fer referència a la convocatòria, el programa i el 
crèdit pressupostari al qual s’imputen, el 
beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat o 
finalitats de la subvenció. D’altra banda, l’apartat 
3 del mateix article 18 eximeix de l’obligació de 
publicació, entre d’altres supòsits, de les 
subvencions per quantia inferior als 3.000 euros, 
considerades individualment. Per a aquest cas, 
l’LGS estableix que les bases reguladores 
hauran de preveure la utilització d’altres 
procediments que assegurin la publicitat dels 
beneficiaris. 

Així mateix, l’article 110 –que regula el contingut 
que han de tenir els convenis– ha estat 
modificat, d’una banda per suprimir l’exigència 
que es formalitzin per escrit i, d’altra banda, per 
preveure que han de ser publicats en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web 
del departament corresponent. 

També cal tenir en compte que l’article 112 de la 
Llei 26/2010 estableix que els convenis que 
afectin terceres persones, els que comportin una 
alteració de l’exercici de les competències de les 
administracions, organismes i entitats públiques, 
o dels òrgans administratius, i els altres en què 
s’estableixi per llei o reglament només són 
eficaços si, un cop signats, són publicats 
íntegrament en els diaris o butlletins oficials 
corresponents de les administracions 
implicades.  
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Amb la finalitat de facilitar la implantació del 
procediment per a la publicació dels convenis 
subscrits pel CatSalut i les corresponents 
entitats del sector públic de salut, d’acord amb el 
que preveu la citada normativa. 

D’acord amb l’article 9 del Decret 66/2010, 
de 25 de maig, pel qual es regula l'establiment 
dels convenis i contractes de gestió de serveis 
assistencials en l'àmbit del Servei Català de la 
Salut, que preveu les instruccions del Servei 
Català de la Salut i que estableix que les entitats 
proveïdores de serveis sanitaris han de complir 
les  instruccions que el Servei Català de la Salut 
dicti en el marc de les seves competències. 

D’acord amb el conseller de Salut, i en exercici 
de les facultats que m’atorguen els articles 16 i 
17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació 
sanitària de Catalunya, dicto aquesta Instrucció. 

 

2.  Objecte  

Aquesta Instrucció té per objecte establir 
determinades previsions sobre la publicació dels 
convenis subscrits pel Servei Català de la Salut i 
les corresponents entitats del sector públic de 
salut, d’acord amb el que estableix la normativa 
reguladora. 

 

3.  Àmbit d’aplicació  

Servei Català de la Salut. 

Institut Català de la Salut. 

Empreses públiques adscrites al Servei Català 
de la Salut. 

Consorcis sanitaris en els òrgans de govern dels 
quals la Generalitat de Catalunya, a través del 
Servei Català de la Salut, tingui una participació 
majoritària. 

 
4. Criteris generals sobre publicació de 
convenis   

De conformitat amb la normativa reguladora, i 
d’acord amb els criteris del Gabinet Jurídic de la 
Generalitat, es  considera que: 

1) S’han de publicar íntegrament en el DOGC 
els convenis subscrits per l’Administració de la 
Generalitat o les entitats del sector públic quan 
afectin terceres persones, comportin una 
alteració de l’exercici de les competències de les 
administracions, organismes i entitats públiques, 
o dels òrgans administratius, o així s’estableixi 
per llei o per reglament. 

2) Els convenis subscrits per l’Administració de 
la Generalitat o les entitats del seu sector públic 
que comporten l’atorgament d’una subvenció 
per import igual o superior als 3.000 € han de 
ser objecte de publicació al DOGC. La 
publicació ha d’incloure la referència a la 
convocatòria, el programa i el crèdit 
pressupostari al qual s’imputen, el beneficiari, la 
quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la 
subvenció. 

3) La resta de convenis subscrits per 
l’Administració de la Generalitat o les entitats del 
seu sector públic, inclosos els que comporten 
l’atorgament d’una subvenció per import inferior 
als 3.000 €, es poden publicar de forma 
periòdica, mitjançant una relació dels que han 
estat subscrits durant el període, en la qual es 
faci constar els elements essencials per 
identificar el conveni, com a mínim les parts, 
l’objecte i la data de subscripció. 

4) La publicació de les relacions de convenis ha 
d’especificar que el text íntegre es pot consultar 
al web del Departament corresponent, el qual 
haurà de mantenir la informació històrica dels 
convenis subscrits.  

 

5. Convenis subscrits pel CatSalut  

a) Publicació al web 

Pel que fa als convenis que s’hagin de publicar 
en què sigui part el CatSalut, una  vegada els 
convenis hagin estat ratificats pel Consell de 
Direcció, el secretari o secretària d’aquest òrgan 
els ha de trametre a l’Oficina Tècnica  
Corporativa del CatSalut per a la seva publicació 
al web del CatSalut. 

b) Publicació al DOGC  

En cas que es requereixi la seva publicació al 
DOGC, aquesta es portarà a terme d’acord amb 
el corresponent procediment. 

 
6. Convenis subscrits per entitats del sector 
públic de salut 

Pel que fa a l’Institut Català de la Salut, les 
empreses públiques i els consorcis amb 
participació majoritària, els òrgans directius de 
les entitats han d’ordenar als corresponents 
òrgans l’obligació de donar compliment a les 
previsions de l’article 110 de la Llei 26/2010 i de 
portar a terme la corresponent publicació al web 
de l’entitat o, si és el cas, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 



CatSalut. Instrucció 07/2013 
  Publicació de convenis subscrits pel Servei Català de la Salut 

                                                  i les corresponents entitats del sector públic de salut 

 
  

3/3 
 

 
7. Entrada en vigor 

 
Aquesta Instrucció entra en vigor el dia 22 de 
juliol de 2013. 
 
Barcelona, 12 de juliol de 2013  
 
 
El director 

 

 

Josep Maria Padrosa i Macias 

 

 

 

 


