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1. Exposició de motius 
 
La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, a l’article 3.1.d) estableix que la Llei 
és aplicable a les persones físiques o jurídiques 
que exerceixen funcions públiques o potestats 
administratives, que presten serveis públics o 
que perceben fons públics per funcionar o per 
dur a terme llurs activitats per qualsevol títol 
jurídic, i a l’article 3.1.e) estableix que és 
aplicable a les persones físiques o jurídiques 
que duen a terme activitats qualificades 
legalment com a serveis d’interès general o 
universal. Així mateix, l’article 3.2 estableix que 
en els casos de l’apartat 1.d) i 1.e), el compli-
ment de les obligacions establertes per aquesta 
Llei l’ha de fer efectiu l’Administració 
responsable, i que a aquest efecte les persones 
i entitats privades han d’informar l’Administració 
de les activitats directament relacionades amb 
l’exercici de funcions públiques, la gestió de 
serveis públics i la percepció de fons públics, i 
de les activitats que restin dins la supervisió i el 
control de l’Administració en el cas de serveis 
d’interès general o universal; també l’han d’infor-
mar de les retribucions percebudes pels càrrecs 
directius si el volum de negoci de l’empresa 
vinculat a activitats dutes a terme per compte de 
les administracions públiques supera el vint-i-
cinc per cent del volum general de l’empresa. 
 
Mitjançant la Resolució SLT/1217/2015, de 3 de 
juny, es designa l’òrgan al qual s’atribueix la 
condició d’unitat d’informació en matèria de 
transparència i informació pública del Servei 
Català de la Salut. 
 
Pel que fa al compliment de les corresponents 
obligacions de les entitats del sector públic del 
Departament de Salut que presten serveis 
assistencials, en són responsables les unitats 
d’informació corresponents, d’acord amb 
l’Anunci d’identificació de les entitats del sector 
públic del Departament de Salut (DOGC núm. 
6959, de 18.9.2015). Respecte a aquests ens, el 
CatSalut, mitjançant la seva Unitat d’Informació, 
pot exercir funcions de coordinació i establir 
criteris generals i de compliment de les 
sol·licituds d’informació pública. 
 
Pel que fa a l’àmbit de les entitats prestadores 
de serveis sanitaris públics que no tenen natura-
lesa pública, es considera necessari determinar 
les corresponents actuacions en relació amb el 
compliment de les obligacions que estableixen 
els articles 3.1.d), 3.1.e) i 3.2 de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. 
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D’acord amb els documents sobre criteris en 
relació amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern aprovats per la Comissió 
Interdepartamental de Transparència i de 
Govern Obert.  
 
Tenint en compte la voluntat del CatSalut de 
potenciar la política de transparència en l’àmbit 
del  sistema sanitari integral d’utilització pública 
de Catalunya (SISCAT) i d’acord amb la 
clàusula addicional sobre transparència, 
aprovada en el Consell de Direcció del CatSalut 
de 29 de maig de 2017. 
 
En aplicació de l’article 11 del Decret 118/2014, 
de 5 d’agost, sobre la contractació i prestació 
dels serveis sanitaris amb càrrec al 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. Àmbit d’aplicació 
 
Centres, establiments i serveis del sistema 
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya 
(SISCAT) d’entitats prestadores de serveis 
sanitaris públics que no tenen naturalesa 
pública. 
 
 
3. Objecte 
 
Aquesta Instrucció té per objecte establir les 
actuacions en relació amb les obligacions 
establertes a la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, per part de les 
entitats prestadores de serveis sanitaris públics 
que no tenen naturalesa pública, i l’aplicació de 
la clàusula addicional sobre transparència. 
 
En qualsevol cas, s’hi exclouen les activitats 
desenvolupades per contractistes de 
l’Administració que no tenen com a destinatari 
final la ciutadania, com és el cas de les activitats 
desenvolupades en el marc de contractes 
d’obres, serveis o subministraments adreçats a 
l’Administració com a destinatari últim. 

4. Consideracions prèvies  
 
Sense perjudici que, d’acord amb el que preveu  
l’article 3.2 de l’esmentada Llei, el compliment 
de les obligacions establertes a les lletres d) i e) 
de l’apartat 1 l’ha de fer efectiu l’Administració 
responsable, d’acord amb  la clàusula addicional 
sobre transparència, pel que fa a les obligacions 
d’informació de publicitat activa de les entitats 
esmentades, tenen el mateix abast i s’han 
ajustar als criteris de la Comissió Interdepar-
tamental de Transparència i de Govern Obert 
(CITGO) per a les entitats del sector públic, com 
també a la doctrina de la Comissió de Garantia 
del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP). 
 
 
5. Informació relacionada amb la prestació 
de serveis sanitaris públics  
 
5.1. Informació que ha de facilitar el CatSalut 
de les entitats privades prestadores de 
serveis sanitaris públics  
 
El Portal de la Transparència de Catalunya té un 
apartat específic de “Prestadors privats de 
serveis públics” que enllaça amb el CatSalut.    
 
El CatSalut ha de poder publicar com a mínim la 
informació següent: 
 

- NIF 
- Nom de l’entitat  
- Activitat que desenvolupa 
- Adreça de la pàgina web de l’entitat (enllaç)  
- Adreça de la pàgina web del CatSalut on es 

publiquen els contractes de prestació de 
serveis  

 
Especificacions: cal publicar aquesta informació 
i facilitar-ne l’accés en un format comprensible i 
que permeti la reutilització de la informació, tal 
com estableix l’article 16 de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre.  
 
 
5.2. Obligacions de les entitats privades 
prestadores de serveis sanitaris públics 
 
Informació sobre la prestació sanitària pública 
del CatSalut  
 
Les entitats privades prestadores de serveis 
sanitaris públics han de mantenir actualitzada a 
la seva pàgina web la informació directament 
lligada a la prestació sanitària pública requerida 
per la Llei.  
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Aquestes entitats no tenen l’obligació de donar  
compliment a les sol·licituds d’accés a 
informació pública, sinó que és l’Administració 
qui n’és responsable, en aquest cas, el 
CatSalut, mitjançant la Unitat d’Informació 
creada per la Resolució SLT/1217/2015, de 3 de 
juny. 
 
En el cas que les entitats privades prestadores 
de serveis sanitaris públics no disposin de 
pàgina web o no hi consti la informació 
sol·licitada al CatSalut, les entitats tenen 
l’obligació de facilitar al CatSalut la informació 
corresponent.   
 
 
Informació sobre càrrecs directius i retribucions 
 
Les entitats privades prestadores de serveis 
sanitaris públics han d’informar, mitjançant la 
seva pàgina web, sobre els càrrecs directius i 
retribucions, així com de la composició dels 
òrgans de direcció i/o administració.  
 
Pel que fa a les retribucions, han d’informar de 
les retribucions íntegres percebudes pels 
càrrecs directius si el volum de negoci de 
l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per 
compte de les administracions públiques supera 
el vint-i-cinc per cent del volum general de 
l’empresa.  
 
Pel que fa als òrgans de direcció i/o 
administració, han de concretar a la pàgina web 
quina és la composició de l’òrgan de direcció i/o 
administració.  
 
 
Criteris  
 
La informació ha de complir els criteris 
establerts per la Comissió Interdepartamental de 
Transparència i de Govern Obert (CITGO) i la 
doctrina de la Comissió de Garantia del Dret 
d’Accés a la Informació Pública (GAIP). 
 
Els esmentats criteris aprovats i la seva 
actualització estan disponibles a: 
http://governobert.gencat.cat/ca/que-es/Organs-
de-coordinacio-impuls-i-control/comissio-
interdepartamental-de-transparencia-i-govern-
obert-citgo/ 
 
Aquests mateixos criteris s’han de complir en 
relació amb la informació que cal facilitar al 
CatSalut en compliment de les sol·licituds 
d’informació pública dels ciutadans.      
 
 

6. Garantia de compliment 
 
Les entitats privades prestadores de serveis 
sanitaris públics són responsables de garantir el 
compliment del que estableixen els articles 
esmentats de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre. 
 
Així mateix, cal donar compliment a la clàusula 
addicional sobre transparència aprovada per 
acord del Consell de Direcció del CatSalut en 
sessió celebrada el 29 de maig de 2017. 
   
El CatSalut, mitjançant la Unitat d‘Informació, 
vetlla pel compliment de les corresponents 
obligacions de les entitats privades prestadores 
de serveis sanitaris públics i, si és necessari, 
porta a terme les actuacions pertinents. 
 
 
7. Disposició derogatòria 
 
Es deroga la Instrucció 08/2016 del CatSalut, 
Actuacions en relació amb les obligacions 
establertes a la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, per part de les 
entitats prestadores de serveis sanitaris públics 
que no tenen naturalesa pública. 
 
 
8. Entrada en vigor 
 
Aquesta Instrucció entra en vigor el 31 de juliol 
de 2017. 
 
 
 
 
El director 
 
 
 
 
 
David Elvira i Martínez 
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