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Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
200-00004/12

TEXT PRESENTAT

Reg. 11385 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 17 de juliol de 2018, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera de Salut, s’aprova la iniciativa SIG18SLT0632 

Avantprojecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, i s’au-
toritza la consellera perquè el presenti al Parlament.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 19 de juliol de 2018.

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya

Exposició de motius
L’article 150 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a 

la Generalitat, en matèria d’organització de la seva Administració, la competència 
exclusiva sobre l’estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funciona-
ment i l’articulació territorial; així com sobre les diverses modalitats organitzatives 
i instrumentals per a l’actuació administrativa.

D’altra banda, d’acord amb l’article 162.3 b) de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya, la Generalitat té la competència compartida en matèria d’ordenació, planifica-
ció, determinació, regulació i execució de les mesures i les actuacions destinades a 
preservar, protegir i promoure la salut pública en tots els àmbits, incloent-hi la salut 
laboral, la sanitat animal amb efectes sobre la salut humana, la sanitat alimentària, 
la sanitat ambiental i la vigilància epidemiològica.

La Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, va completar la integració i 
la reforma dels serveis de salut pública a Catalunya i va configurar un nou marc or-
ganitzatiu de la salut pública per tal de garantir el màxim grau de vigilància de la 
salut, de promoció de la salut individual i col·lectiva, de prevenció de la malaltia i la 
protecció de la salut; tot impulsant la coordinació i la col·laboració dels organismes 
i les administracions públiques implicades.

Aquesta Llei preconitzava que la integració dels diferents serveis de salut pública 
es fes dins d’organitzacions executives, àgils i flexibles amb capacitat per a mobilit-
zar la cooperació intersectorial i interadministrativa i alhora fomentar al màxim les 
aliances comunitàries.
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Per aquest motiu es va optar pel model d’agència –l’anomenada Agència de Salut 
Pública de Catalunya (ASPCAT)–, dotada de personalitat jurídica pròpia, autono-
mia de gestió i amb una cartera de serveis clarament definida.

Un altre element bàsic configurat a la precitada llei, va ser la desconcentració de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya per mitjà de la seva estructura regional i 
territorial, amb l’objectiu de garantir l’equitat en la gestió dels riscos per a la salut, 
amb una atenció especial al territori i a l’àmbit local. Aquest nivell regional tenia 
com a objectiu garantir l’enllaç de l’estructura central i els equips territorials de sa-
lut pública, essent alhora un facilitador i coordinador a nivell territorial.

Tanmateix, mitjançant la Llei 2/2014, 27 de gener, de mesures fiscals, adminis-
tratives, financeres i del sector públic, es va extingir, amb efectes de l’1 de febrer 
de 2014, la personalitat jurídica de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, i es va 
atribuir a l’estructura del departament competent en matèria de salut els objectius 
i les funcions assignades a l’ens suprimit, tot preveient la integració en l’estructu-
ra departamental del personal, del patrimoni i del pressupost de l’ens extingit. En 
conseqüència es derogà tota la regulació de la Llei concernent les característiques 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya com a ens (naturalesa jurídica, objecte, 
funcions, formes de gestió, estructura orgànica i territorial, règim jurídic, recursos 
humans, règim econòmic patrimoni i comptabilitat).

Durant aquests darrers anys, d’ençà de la modificació parcial de la Llei de salut 
pública, s’han produït diverses crisis de salut pública en l’àmbit nacional i interna-
cional derivades en part a l’evolució social i tecnològica i al continu increment de 
mobilitat de les persones, béns i mercaderies, dels moviments migratoris i la mul-
ticulturalitat associada. La resposta a aquestes crisis s’ha de fer de manera eficaç i 
àgil tant pel que fa a nivell central, com regional i local, tot impulsant de manera 
efectiva la coordinació intersectorial i interadministrativa. Aquest context ha fet 
evident la necessitat de recuperar l’Agència de Salut Pública de Catalunya, com a 
organització instrumental diferenciada de l’Administració de la Generalitat per tal 
de dotar d’eficàcia, agilitat i flexibilitat la resposta davant els reptes actuals i els del 
futur de la salut pública. Alhora cal dotar l’estructura territorial d’elements de des-
centralització territorial com els serveis regionals.

En aquesta nova regulació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya s’ha optat 
per constituir-lo com a organisme autònom administratiu, tipologia que encaixa amb 
la naturalesa de les seves funcions, adscrit al departament competent en matèria de 
salut, que du a terme la direcció estratègica de les seves activitats, i n’avalua resul-
tats i el control d’eficàcia.

Tanmateix, la composició del Consell Rector de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya, màxim òrgan de govern de l’Agència, permet garantir una major acció 
intersectorial i interadministrativa per assolir els objectius actuals i futurs de pro-
moció de la salut i prevenció de la malaltia, de vigilància de la salut i de protecció 
de la salut.

Finalment, escau assenyalar que en l’elaboració i tramitació d’aquesta iniciativa 
legislativa pel Govern, s’han tingut en compte els principis de bona regulació que 
han d’informar l’exercici de la iniciativa legislativa, com ara els principis de neces-
sitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, cercant 
la racionalització i optimització de l’exercici de les competències que ostenta la Ge-
neralitat de Catalunya en matèria de salut pública, i dels recursos públics correspo-
nents, la transparència en totes les fases de tramitació de la norma, la valoració de 
cada una de les aportacions rebudes i la seguretat jurídica i proporcionalitat en les 
solucions adoptades.
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Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Creació i naturalesa jurídica
1.1 Es crea l’Agència de Salut Pública de Catalunya com a organisme autònom 

administratiu adscrit al departament competent en matèria de salut a través de la 
unitat directiva competent en matèria de salut pública, amb personalitat jurídica 
pròpia, autonomia administrativa i financera i plena capacitat d’obrar en l’exercici 
de les seves funcions.

1.2 L’Agència de Salut Pública de Catalunya ajusta la seva activitat al dret públic 
i es regeix per aquesta Llei, el decret que aprovi els seus estatuts i la resta de dispo-
sicions aplicables.

Article 2. Objecte
2.1 L’Agència de Salut Pública de Catalunya té com a objecte la prestació dels ser-

veis de la cartera de serveis de salut pública que corresponguin al departament com-
petent en matèria de salut. L’Agència pot prestar també aquells serveis que són compe-
tència d’altres departaments que, d’acord amb l’article 7 de la Llei de salut pública es 
determinin específicament a la cartera de serveis de salut pública, i els serveis mínims 
que són competència dels ens locals que aquells li encarreguin, per mitjà d’un conveni 
d’acord amb el que estableix l’article 53 de la Llei de salut pública.

2.2 L’Agència de Salut Pública de Catalunya exerceix les seves competències en 
coordinació amb altres departaments que fan actuacions que incideixen en la salut 
de la població i actuacions de salut pública que són competència d’altres departa-
ments, els organismes executius que en depenen o dels ens locals.

2.3 L’Agència de Salut Pública de Catalunya exerceix les seves competències en 
concurrència amb els altres organismes i administracions competents en matèria de 
salut pública, amb les quals actua d’una manera coordinada.

Article 3. Funcions
3.1 Per assolir els seus objectius, l’Agència de Salut Pública de Catalunya com-

pleix les funcions següents:
a) Executar les actuacions i polítiques de salut pública que corresponen al de-

partament competent en matèria de salut d’acord amb els criteris, les directrius i les 
prioritats de les polítiques de salut pública que fixi el Pla Interdepartamental i Inter-
sectorial de Salut Pública, per mitjà d’un contracte programa aprovat pel Govern i 
formalitzat amb el departament competent en matèria de salut i amb el Servei Cata-
là de la Salut. El contracte programa ha de tenir una durada màxima de cinc anys.

b) Fomentar la cooperació amb altres organitzacions que actuen en l’àmbit de la 
salut pública, amb l’objectiu de facilitar la coordinació de les actuacions, l’intercan-
vi d’informació i coneixements, i el disseny i la posada en pràctica dels projectes 
conjunts.

c) Coordinar les actuacions que en matèria de salut pública es duen a terme als 
centres sanitaris de la xarxa assistencial i donar suport a aquestes actuacions, tenint 
en compte el marc de relació i col·laboració amb el Servei Català de la Salut, espe-
cialment en els àmbits de la promoció de la salut, l’educació per a la salut i la pre-
venció de la malaltia.

d) Prestar els serveis mínims de salut pública de competència local i comarcal 
als ajuntaments i altres ens locals, en el marc dels convenis que es signi d’acord amb 
l’article 53 de la Llei de salut pública.

e) Donar suport tècnic per a formular, implantar i avaluar el Pla Interdeparta-
mental i Intersectorial de Salut Pública.

f) Donar suport tècnic als ens locals que prestin serveis de salut pública per mit-
jans propis.
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g) Fomentar, amb col·laboració, amb organismes responsables, les universitats i 
els centres de recerca, la competència dels professionals i de la recerca en salut pú-
blica.

h) Gestionar les situacions de crisi i d’emergència que constitueixen un risc per 
a la salut de la població, d’una manera coordinada, amb els dispositius de les admi-
nistracions que es mobilitzin en aquestes situacions en el marc dels plans de pro-
tecció civil.

i) Coordinar les actuacions en matèria de salut pública, especialment amb els or-
ganismes executius d’inspecció i control especialitzats en salut pública que depenen 
del diversos departaments de l’Administració de la Generalitat i amb els ens locals.

j) Coordinar el Sistema d’Informació de Salut Pública.
k) Establir els instruments d’informació i comunicació a la ciutadania i a les ad-

ministracions públiques en les qüestions mes rellevants en matèria de salut pública.
l) Elaborar els estudis d’impacte en la salut de les intervencions sobre els deter-

minants de la salut de la població.
m) Coordinar el Sistema de Formació i Recerca en Salut Pública en col·laboració 

amb els altres organismes competents.
n) Complir qualsevol altra funció que estigui relacionada directament amb els 

objectius d’aquesta llei i les actuacions que estableix.
3.2 En el desenvolupament de les seves funcions, l’Agència Catalana de Salut 

Pública de Catalunya vetllarà per la integració expressa i operativa de la perspectiva 
de gènere, en especial pel que fa al disseny, implantació i avaluació del Pla Inter-
departamental i Intersectorial de Salut Pública. A tal efecte, es desenvoluparan les 
metodologies necessàries i s’incorporaran criteris d’avaluació que contribueixin a 
tractar la dimensió del gènere, garantint la recollida de dades desagregades per se-
xes i desenvolupant indicadors qualitatius i quantitatius de gènere.

Capítol II. Organització

Article 4. Òrgans de govern, participació i assessorament
4.1 Els òrgans de govern de l’Agència de Salut Pública de Catalunya són el Con-

sell Rector i la Direcció.
4.2 L’Agència de Salut Pública de Catalunya es dotarà d’òrgans de participació 

comunitària i d’assessorament tècnic i científic quina creació, funcions, composició i  
regim de funcionament es disposi en els seus estatuts.

Article 5. El Consell Rector
5.1 El Consell Rector és l’òrgan col·legiat de govern de l’Agència de Salut Públi-

ca de Catalunya en el qual hi ha representants de les administracions competents en 
l’àmbit de la salut pública, amb la finalitat de cooperar en la consecució dels objec-
tius de la Llei de salut pública.

5.2 El Consell Rector està format pels membres següents:
a) El president o presidenta que és el conseller o consellera del departament com-

petent en matèria de salut o la persona en qui delegui.
b) El vicepresident primer o vicepresidenta primera que és la persona titular de 

la unitat directiva competent en matèria de salut pública del departament competent 
en matèria de salut.

c) El director o directora del Servei Català de la Salut o la persona en qui delegui.
d) Vuit vocals en representació dels ens locals, proposats quatre per l’Associació 

Catalana de Municipis i Comarques i quatre per la Federació de Municipis de Cata-
lunya. Un dels vuit vocals en representació dels ens locals ha d’exercir les funcions 
de vicepresident o vicepresidenta segona, proposat de comú acord per aquestes dues 
organitzacions associatives d’ens locals.

e) Nou vocals en representació i a proposta dels departaments de la Generalitat 
competents en matèries relacionades amb la salut pública.
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f) Un secretari o secretaria, amb veu però sense vot, designat pel president o 
presidenta del Consell Rector d’entre el personal de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya.

Assisteix a les reunions del Consell Rector la persona titular de la Direcció de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, amb veu però sense vot.

5.3 Els vocals del Consell Rector que no ho són per raó del càrrec són nomenats i 
separats del càrrec pel conseller o consellera del departament competent en matèria 
de salut a proposta de cada una de les representacions que el componen.

El nomenament es fa per un període de quatre anys, sens perjudici que les per-
sones membres puguin ser renovades, sempre que disposin de la representació re-
querida.

Les vacants que es produeixin a les vocalies es cobreixen d’acord amb la forma 
de designació per al temps que resti de mandat.

En la seva composició el Consell Rector s’ha d’atenir al principi de representa-
ció paritària de dones i homes, d’acord amb allò que estableix l’article 12 de la Llei 
17/2015, del. 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

5.4. Els estatuts de l’Agència han de desenvolupar la composició del Consell Rec-
tor i establir-ne el règim de funcionament.

Article 6. Funcions del Consell Rector
6.1 El Consell Rector és l’òrgan de govern encarregat de fixar les directrius ge-

nerals d’actuació i d’exercir el control superior de la gestió de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya.

6.2 Corresponen al Consell Rector les funcions següents:
a) Fixar els criteris generals d’actuació de l’Agència, d’acord amb les directrius 

del departament competent en matèria de salut.
b) Aprovar la proposta de contracte programa.
c) Aprovar el conveni marc de relacions amb les organitzacions associatives 

d’ens locals més representatives de Catalunya.
d) Aprovar els programes anuals d’actuació i d’inversions generals de l’Agència.
e) Aprovar la proposta d’avantprojecte de pressupost.
f) Aprovar els comptes anuals i la memòria de gestió de cada exercici.
g) Aprovar la proposta de cartera de serveis de salut pública.
h) Aprovar la relació d’activitats i serveis per a proveir els serveis mínims obli-

gatoris que són competència dels ens locals.
i) Avaluar periòdicament els programes d’actuació i grau d’assoliment dels ob-

jectius de l’Agència.
j) Avaluar anualment la situació de la salut pública i elaborar-ne un informe es-

pecífic, que s’ha de presentar al departament competent en matèria de salut i al Par-
lament de Catalunya.

k) Aprovar els acords i convenis de col·laboració amb altres entitats.
l) Aprovar la proposta de preus públics i taxes per la prestació de serveis.
m) Aprovar el reglament de funcionament intern del mateix Consell Rector.
n) Proposar al conseller o consellera del departament competent en matèria de 

salut per a la seva tramitació posterior l’aprovació de les característiques i destinació 
de les operacions de crèdit i l’aprovació d’operacions d’endeutament d’acord amb el 
que estableix la Llei de finances públiques de Catalunya.

o) Aprovar la proposta d’estructura orgànica de l’entitat que s’ha d’incloure en els 
seus estatuts i la proposta de relació de llocs de treball.

p) Aprovar les propostes normatives en les matèries subjectes a l’àmbit compe-
tencial de l’Agència.

q) Qualsevol altra funció no assignada expressament per aquesta Llei a altres 
òrgans de l’Agència.
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Article 7. Funcions del president o presidenta del Consell Rector
7.1 Són funcions del president o presidenta del Consell Rector:
a) Assumir la representació institucional de l’Agència de Salut Pública de Cata-

lunya, sens perjudici de les funcions de representació que s’assignen al director o 
directora.

b) Convocar les reunions del Consell Rector
c) Presidir les sessions del Consell Rector, dirigir-ne les deliberacions i dirimir 

els empats amb vot de qualitat.
7.2 El president o presidenta del Consell Rector pot delegar expressament les 

funcions representatives que cregui convenients en el vicepresident primer o vice-
presidenta primera.

Article 8. La Direcció
8.1 La persona titular de la Direcció de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 

n’assumeix la direcció i la gestió ordinària, d’acord amb els criteris d’actuació fixats 
pel Consell Rector, de qui n’exerceix la representació en relació amb l’execució dels 
acords adoptats.

8.2 La persona titular de la Direcció té rang orgànic de director o directora ge-
neral i és nomenat pel Govern, a proposta del conseller o consellera competent en 
matèria de salut.

8.3 La persona titular de la Direcció resta sotmesa al règim d’incompatibilitats 
d’alts càrrecs de la Generalitat.

Article 9. Funcions de la Direcció
Corresponen a la persona titular de la Direcció de l’Agència de Salut Pública de 

Catalunya les funcions següents:
a) Executar els acords que adopta el Consell Rector.
b) Elevar al Consell Rector per a la seva deliberació i aprovació totes aquelles 

propostes d’acords que són competència d’aquell òrgan de direcció.
c) Formular els comptes anuals i la proposta de memòria de gestió.
d) Exercir la direcció del personal i dels serveis que integren l’Agència de Salut 

Pública de Catalunya.
e) Actuar com a òrgan de contractació de l’Agència amb subjecció a la legislació 

de contractes del sector públic.
f) Exercir les funcions d’òrgan de contractació patrimonial.
g) Coordinar, inspeccionar i avaluar els òrgans de l’Agència de Salut Pública de 

Catalunya.
h) Donar instruccions relatives a la organització i el funcionament de l’Agència 

de Salut Pública de Catalunya.
i) Gestionar els recursos econòmics, autoritzar les despeses i ordenar els paga-

ments dins els límits fixats pel Consell Rector.
j) Assumir la representació legal de l’Agència de Salut Pública de Catalunya en 

tota mena d’actuacions, llevat de la representació i la defensa en judici que li poden 
ser delegades pel president o presidenta del Consell Rector.

k) Aplicar els criteris d’actuació de l’Agència de Salut Pública d’acord amb les 
directrius del Consell Rector.

l) Exercir la potestat sancionadora i d’autoritat sanitària d’acord amb el que esta-
bleix la Llei de salut pública, la normativa sectorial i la resta de disposicions legals 
relatives al procediment administratiu i el procediment sancionador.

m) Aquelles altres funcions que li encomani el president o presidenta del Con-
sell Rector.
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Article 10. Organització territorial
10.1 L’Agència de Salut Pública s’ordena, a nivell territorial, en demarcacions 

anomenades serveis regionals, que són estructures desconcentrades de l’Agència i 
territorialment coincidents amb les regions sanitàries del Servei Català de la Salut.

10.2 Els serveis regionals han de tenir una dotació suficient i adequada de re-
cursos humans i econòmics per complir les activitats de salut pública al territori 
respectiu.

10.3 Davant els serveis regionals hi ha un director o directora que n’assumeix la 
direcció i gestió ordinària.

10.4 Els serveis regionals han de dur a terme, al territori respectiu, les presta-
cions de salut pública que estableix la Llei de salut pública, subjectant-se als criteris 
d’actuació que estableix el Consell Rector i a les directrius del director o directora 
de l’Agència. A aquests efectes, cadascun d’ells s’han d’organitzar en equips territo-
rials de salut pública definit l’equip com el conjunt de professionals de la salut públi-
ca que fa actuacions relatives a la promoció i la protecció de la salut, la prevenció de 
la malaltia i la vigilància de la salut pública, d’una manera integrada.

10.5 Els estatuts de l’Agència han d’establir l’estructura, organització i funcions 
dels serveis regionals.

Capítol III. Règim de personal, patrimonial, econòmic, i d’impugnació 
d’actes

Article 11. Recursos humans
11.1 L’Agència de Salut Pública ha de el tenir personal funcionari i laboral sufi-

cient per dur a terme les activitats que té assignades.
11.2 En tots els casos, els llocs de treball que comportin l’exercici de funcions 

d’autoritat han de ser proveïts per personal funcionari.

Article 12. Patrimoni
12.1 El patrimoni de l’Agència és constituït pel patrimoni propi i l’adscrit. L’ads-

crit és integrat pels béns i els drets que li són adscrits per part de la Generalitat de 
Catalunya o una altra administració pública. L’adscripció no implica la transmissió 
del domini ni la desafectació dels béns. El patrimoni propi és constituït pels béns i 
els drets que produeixi, adquireixi o rebi per qualsevol títol.

12.2 Els béns i drets que la Generalitat adscrigui a l’Agència li han de revertir 
en les mateixes condicions que tenien en produir-se l’adscripció. A més, s’han d’uti-
litzar exclusivament per als fins que determina l’adscripció atès que en cas contrari 
s’hauran d’incorporar al patrimoni de la Generalitat. Pel que fa als béns i drets pro-
cedents dels ens locals, s’ha d’aplicar el conveni d’adscripció corresponent.

12.3 El patrimoni de l’Agència afecte a l’exercici de les seves funcions té la con-
sideració de domini públic com a patrimoni afectat a un servei públic i, com a tal, 
gaudeix de les exempcions tributàries que corresponen als béns d’aquesta natura-
lesa.

12.4 S’entén implícita la utilitat pública en relació amb l’expropiació d’immobles 
pel que fa a les obres i els serveis de l’Agència.

12.5 El règim patrimonial aplicable a l’Agència serà el que estableix la normativa 
patrimonial aplicable a les entitats del sector públic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Article 13. Recursos econòmics
Els recursos econòmics de l’Agència de Salut Pública de Catalunya són els se-

güents:
a) Les assignacions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 

de les seves competències.
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b) Les assignacions per a la prestació de la cartera de serveis de salut pública, 
procedents del contracte programa aprovat pel Govern i formalitzat entre l’Agència, 
el departament competent en matèria de salut i el Servei Català de la Salut.

c) Les assignacions per a la prestació d’activitats i serveis de salut pública subs-
crits entre l’Agència i departaments de la Generalitat altres que el departament com-
petent en matèria de salut.

d) Les contraprestacions que els ens locals efectuïn amb càrrec a llurs pressupos-
tos, en els termes dels convenis de col·laboració establerts amb l’Agència.

e) Els rendiments procedents dels béns i els drets propis o adscrits.
f) Les taxes i els preus públics derivats de l’exercici de la seva activitat que li 

corresponguin.
g) Els ingressos procedents de sancions administratives i els derivats de resolu-

cions judicials que li corresponguin.
h) Els préstecs que li siguin concedits.
i) Les subvencions, les donacions i qualsevol altra aportació voluntària d’entitats 

i particulars.
j) Els ingressos procedents de projectes o encàrrecs d’activitats o serveis que 

rebi.
k) Els altres recursos que hom li atribueixi expressament.

Article 14. Contracte programa
14.1 El departament competent en matèria de salut, com a garant superior de l’ús 

eficient i equitatiu dels recursos públics, ha de garantir que el model de contracta-
ció amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya respongui a les seves polítiques 
generals.

14.2 El contracte programa aprovat pel Govern i subscrit entre el departament 
competent en matèria de salut, el Servei Català de la Salut i l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya ha de tenir una durada màxima de cinc anys i ha d’incloure al-
menys els aspectes següents:

a) La relació de serveis i activitats que ha de prestar l’Agència, llur avaluació eco-
nòmica, i els recursos assignats.

b) Els requisits i les condicions en què s’han de prestar els serveis i activitats, te-
nint en compte les especificitats territorials.

c) Els objectius a assolir, els resultats esperats, els indicadors, els instruments de 
seguiment i control de resultats i el marc de responsabilitats de l’Agència.

d) El termini de vigència.

Article 15. Pressupost
15.1 El pressupost de l’Agència de Salut Pública de Catalunya es regeix per la 

normativa reguladora de les finances públiques i per les successives lleis de pressu-
postos de la Generalitat.

15.2 El pressupost s’ha d’orientar d’acord amb les determinacions del Pla de salut 
de Catalunya, el Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública i el Pla de 
Seguretat Alimentària, ha d’incloure el desglossament adequat dels programes per 
serveis regionals i ha de planificar els mecanismes necessaris per avançar en la seva 
elaboració i execució amb perspectiva de gènere.

15.3 D’acord amb la normativa aplicable a les disposicions pressupostàries, el 
Consell Rector, a proposta del director o directora pot acordar transferències de crè-
dit dins el pressupost de l’Agència.

Article 16. Règim de contractació
El règim de contractació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya es regeix 

per la normativa de contractació del sector públic.
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Article 17. Règim comptable
El règim comptable de l’Agència de Salut Pública de Catalunya es regeix per les 

disposicions previstes a la normativa reguladora de les finances públiques per a les 
entitats autònomes administratives.

Article 18. Règim d’impugnació d’actes
18.1 Les persones interessades poden interposar recurs contra els actes adminis-

tratius de l’Agència de Salut Pública de Catalunya en els casos, terminis i formes 
mateixos que els establerts per la legislació de procediment administratiu.

18.2 Els acords del Consell Rector i les resolucions de la persona titular de la 
Direcció de l’Agència poden ser objecte de recurs d’alçada davant el conseller o 
consellera del departament competent en matèria de salut i els actes dictats pels òr-
gans dels serveis regionals poden ésser objecte de recurs d’alçada davant el direc-
tor o directora de l’Agència. Les resolucions, exhaureixen, en ambdós casos, la via 
administrativa.

18.3 En els actes dictats en l’àmbit de competència municipal és aplicable la le-
gislació municipal i de règim local.

Disposicions addicionals

Primera. Adscripció de béns
S’adscriuen a l’Agència els béns de l’Administració de la Generalitat de Cata-

lunya i de les entitats del seu sector públic afectats a les funcions que desenvolupa 
l’Agència. Els béns de domini públic conserven aquesta naturalesa i les exempcions 
fiscals i econòmiques que puguin tenir reconegudes. El decret d’aprovació dels Es-
tatuts de l’Agència concretarà els béns objecte d’adscripció i el procediment mitjan-
çant el qual es formalitzarà, que necessàriament haurà de reflectir la seva valoració 
econòmica.

Segona. Subrogació
1 L’Agència se subrogarà en els drets i obligacions de contingut econòmic de 

l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic afectats a les 
funcions que desenvolupa l’Agència, la qual cosa es concretarà en la disposició que 
aprovi els seus estatuts.

2. L’Agència se subrogarà en la posició jurídica de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic pel que fa als drets i obli-
gacions que li corresponguin en l’àmbit de les funcions que l’Agència assumeix, la 
qual cosa es concretarà en la disposició que aprovi els seus estatuts.

Tercera. Agència de Salut Pública i Medi Ambient de Barcelona
L’Agència de Salut Pública i Medi Ambient de Barcelona assumeix les funcions 

de l’Agència de Salut Pública de Catalunya pel que fa a la ciutat de Barcelona.

Quarta. El Consell General d’Aran
A la Vall d’Aran, les funcions de salut pública, assumides per l’Agència de Salut 

Pública de Catalunya, d’acord amb aquesta llei, són exercides pel Consell General 
d’Aran, en virtut del Decret 354/2001, del 18 de desembre, de transferència de com-
petències de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau dera Val d’Aran en ma-
tèria de sanitat, d’acord amb la Llei 16/1990, del 13 de juliol, sobre el règim especial 
de la Vall d’Aran, o la disposició legal que la modifiqui o la derogui.

Cinquena. Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública
Les referències que a l’Exposició de motius i a l’article 4 de la Llei 18/2009, del 

22 d’octubre, de salut pública, es fan al Pla Interdepartamental de Salut Pública 
s’han d’entendre fetes al Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública.
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Sisena. Entrada en funcionament i integració de personal
1. L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha d’entrar en funcionament en el ter-

mini màxim d’un any comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
2. El personal funcionari, de carrera i interí, i laboral que a la data d’entrada en 

funcionament l’Agència de Salut Pública de Catalunya presti serveis en el departa-
ment competent en matèria de salut i porti a terme funcions coincidents o vincula-
des a les que d’acord amb aquesta Llei assumeix l’Agència s’integrarà en l’Agència 
de Salut Pública mantenint la seva condició originària i en les mateixes condicions 
que els són aplicables en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Disposició transitòria

Única. Funcions dels òrgans afectats fins a l’entrada en funcionament
Els òrgans i les unitats administratives del departament competent en matèria de 

salut afectats per la creació de l’Agència han de continuar complint llurs funcions 
fins a l’entrada en funcionament de l’entitat.

Disposicions finals

Primera. Desplegament Reglamentari
1. El Govern, en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, 

ha d’aprovar els estatuts de l’Agencia de Salut Pública de Catalunya, que han de des-
envolupar la regulació dels òrgans de govern, de participació i d’assessorament, així 
com l’estructura orgànica, central i territorial, de l’entitat.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya adquirirà personalitat jurídica en el mo-
ment en què entri en vigor el decret pel qual s’aprovin els seus estatuts.

2. El Govern, en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, 
ha d’aprovar el decret d’adaptació de l’estructura del departament competent en ma-
tèria de salut al que estableix aquesta Llei.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Antecedents del Projecte de llei
1. Informe previ de la secretària general.
2. Informe jurídic.
3. Certificat del secretari del Govern conforme a la sessió del Consell Tècnic de 

10 de juliol de 2018 s’autoritza la seva tramitació.
4. Text aprovat a la sessió de Govern del dia 17 de juliol de 2018, rubricat per la 

consellera de Salut.
5. Diligència de la secretària general per la qual autoritza la tramesa de l’expe-

dient al Parlament.

N. de la r.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l’Arxiu del 
Parlament.


