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Transcorreguts més de vint anys des de la creació del primer consorci sanitari 
participat per la Generalitat de Catalunya, avui la xarxa d’empreses públi-
ques i consorcis participats pel CatSalut s’erigeix com un actiu fonamental 

del sistema i constitueix un dels principals elements identificadors del nostre model 
sanitari. 

Aquesta àmplia xarxa d’entitats distribuïdes al llarg del territori són una part fona-
mental de l’estructura corporativa del CatSalut en el compliment de la seva missió 
de garantir una atenció sanitària de qualitat a la població de Catalunya: ha afavorit 
la proximitat dels serveis al ciutadà, l’adaptació del sistema a la realitat local, la con-
solidació de la tradició de participació del món local i civil en la provisió dels serveis, 
la millora de l’eficiència i l’eficàcia del sistema, i la garantia de l’equitat territorial i 
individual en l’àmbit de la salut.

La descentralització i la flexibilitat que caracteritza l’organització del nostre sistema 
aporta avantatges indiscutibles, tant en l’àmbit de la gestió, adaptant les organitza-
cions a les necessitats del servei i a les especificitats dels diferents territoris, com en 
l’àmbit de la voluntat de pacte social i polític que regeix en tot moment l’articulació 
del nostre model sanitari. Els consorcis en què la Generalitat participa conjuntament 
amb entitats del món local i civil en són un exemple paradigmàtic. 

Alhora, aquesta descentralització afegeix complexitat a l’estructura de governança del 
sistema, i és cabdal el rol que els òrgans de govern de les entitats desenvolupen per 
tal d’harmonitzar el model d’autonomia amb la necessària coherència global de la 
política pública sanitària. Gestió i governança són dues cares d’una mateixa moneda, 
que no es poden desvincular ni concebre l’una sense altra: la bona gestió necessita el 
bon govern per garantir l’alineació de l’estratègia de l’entitat amb els objectius de la 
política pública, i el bon govern promou i garanteix la bona gestió. 

D’acord amb l’esperit que inspira la commemoració del divuitè aniversari del CatSalut, 
la publicació que teniu a les mans, sota el títol Evolució del model de governança i gestió 
de les entitats participades pel Servei Català de la Salut, persegueix un doble objectiu. 



D’una banda, deixar constància escrita del camí recorregut al llarg dels vint anys 
d’història del model, posant en valor les fites assolides que ens han permès avançar en 
la consolidació d’un model de provisió de qualitat i eficient, amb la participació dels 
diversos agents socials i polítics que configuren l’entramat del nostre estat democràtic. 
De l’altra, introduir elements per al debat amb visió de futur, fent públic el compro-
mís de continuar potenciant i millorant un model que ha funcionat i funciona, i que 
ha de ser proactiu i flexible per tal d’adaptar-se amb èxit a un entorn en constant 
evolució, tot consolidant les seves fortaleses, avalades pels bons resultats assolits al 
llarg de més de dues dècades d’història.

Marina Geli  
Consellera de Salut



Una de les principals tendències que han caracteritzat la història del Servei 
Català de la Salut al llarg d’aquests divuit anys, en el marc de les previsions 
contingudes a la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya (LOSC), ha estat la 

descentralització funcional i la progressiva ampliació de la seva estructura corporativa 
per via de la creació d’entitats amb personalitat jurídica diferenciada per a la gestió 
indirecta o compartida de serveis sanitaris, amb l’objectiu de garantir una adequada 
adaptació de l’oferta a les necessitats de la població, de manera equitativa, efectiva i 
eficient. Aquestes entitats adopten la forma, majoritàriament, d’empreses públiques i 
consorcis, totes elles creades, participades i/o vinculades a la Generalitat de Catalunya 
a través del Departament de Salut o el CatSalut. 

L’existència d’aquesta diversificació de la provisió, així com de l’autonomia que l’acom-
panya, és un eix fonamental del model sanitari català que parteix del paper del Servei 
Català de la Salut com a asseguradora pública que executa les seves funcions a través de 
la compra de serveis a aquesta xarxa d’entitats amb personalitat jurídica diferenciada. 

Per via de la creació de les empreses públiques i el consorcis participats pel CatSalut 
—emparats en un marc jurídic i de gestió àgil i flexible, similar al de les entitats con-
certades de naturalesa privada—, no només hem aconseguit respondre amb eficàcia 
i eficiència a la missió de garantir una atenció sanitària de qualitat a la ciutadania de 
Catalunya, sinó que hem pogut també preservar i consolidar la llarga tradició de par-
ticipació de les entitats del món local i civil històricament dedicades a l’atenció de la 
salut, en consonància amb la dinàmica de col·laboració i la voluntat de consens que 
ha caracteritzat des dels seus orígens la història del nostre model. 

L’evolució del model de governança i gestió d’aquestes entitats creades i/o participa-
des pel Servei Català de la Salut a l’empara de la LOSC constitueix el nucli temàtic 
del llibre que tinc la satisfacció de presentar-vos, i que ve a sumar-se a la sèrie de 
publicacions editades amb motiu de la commemoració del divuitè aniversari del Cat-
Salut, totes elles guiades per l’objectiu de contribuir a la documentació històrica de la 
política de salut a Catalunya. 



Essent així, no podíem deixar escapar l’oportunitat de dedicar una d’aquestes pu-
blicacions a l’anàlisi del model de gestió indirecta i compartida de serveis que re-
presenten les empreses públiques i els consorcis del CatSalut —potser poc explicat 
fins al moment—, amb l’objectiu d’atorgar visibilitat i reconeixement al valor de la 
tasca que desenvolupen aquestes entitats. És cert que aquest ha estat un model molt 
analitzat des d’un punt de vista del seu règim jurídic i de les seves potencialitats 
amb l’objectiu d’assolir una prestació de serveis de qualitat i eficient, però mancava 
una visió més àmplia que analitzés no només les potencialitats teòriques, sinó que 
constatés els resultats assolits en relació amb els objectius pretesos, i que anés més 
enllà de l’àmbit de la gestió, abordant també la dimensió de governança d’aquestes 
entitats. 

Aquest exercici analític suposa no només deixar constància del camí recorregut fins 
ara, implica també posar en relleu la necessitat d’anar ajustant el model en funció dels 
canvis en l’entorn, preservant les seves bondats i reforçant les seves mancances amb 
voluntat de millora contínua. 

Vull aprofitar aquestes línies per agrair l’esforç que han fet els autors per plasmar en 
aquest llibre, de manera clara i entenedora, les singularitats, les potencialitats, els 
resultats i les oportunitats de futur del model d’empreses públiques i consorcis del 
CatSalut, en tant que component essencial de la història de la nostra institució.

Josep M. Sabaté  
Director del Servei Català de la Salut
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Introducció

La realitat concreta de la sanitat catalana en el moment de les transferències sanitàries 
a la Generalitat de Catalunya (1981), amb una tradició històrica de participació del 
món local i associatiu en la provisió dels serveis sanitaris, va facilitar la introducció 
—amb més rapidesa que a la resta de l’Estat— de paradigmes de canvi com el de la 
separació de les funcions de finançament i provisió, apostant per la integració en una 
única xarxa d’utilització pública de tots els recursos i centres sanitaris de titularitat 
diversa (pública i privada) distribuïts al llarg del territori. 

L’aprovació de la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya (LOSC), que assenta les ba-
ses del model sanitari català, crea el Servei Català de la Salut (CatSalut) com a garant 
de l’accés de tota la població als serveis i les prestacions que configuren la cartera de 
responsabilitat pública. Per exercir les seves funcions, la LOSC habilita el CatSalut 
per a la formalització de convenis i concerts amb entitats públiques o privades, i obre 
la porta a la gestió indirecta dels serveis sanitaris a través de la creació d’entitats amb 
personalitat jurídica diferenciada en l’àmbit del CatSalut (potestat que s’ha exercit, 
fonamentalment, a través de la creació d’empreses públiques i consorcis). 

En el marc del model definit a la LOSC, el sistema sanitari català es va configurant 
al llarg dels anys a través del desenvolupament d’una xarxa de complicitats integrada 
per una pluralitat d’agents socials, i va instituint un model de provisió aparentment 
complex, però perfectament harmonitzat, en el marc del qual la creació d’empreses 
públiques i consorcis vinculats al CatSalut esdevé cabdal per completar determinades 
necessitats assistencials o de col·laboració en el territori, a més de preservar les pautes 
que regeixen l’articulació d’un sistema basat en la separació de funcions de finança-
ment i provisió i orientat a l’eficiència. 

Així, la decisió de crear aquest tipus d’entitats (gestió indirecta de serveis) és precisa-
ment la via adoptada pel CatSalut a fi de preservar el principi d’autonomia de gestió 
de les entitats proveïdores que són de la seva titularitat, alhora que participa en la 
governança de la institució en tant que propietat. 

Introducció
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Les empreses públiques i els consorcis (EPIC) es van crear com a entitats de dret pú-
blic que subjecten la seva activitat al dret privat, amb la voluntat de dotar-les d’instru-
ments de gestió àgils i flexibles —similars als de la resta de proveïdors del sistema— 
que facilitin la màxima eficiència en la prestació de serveis a càrrec de l’administració 
sanitària. El cert és, però, que des del moment en què s’opta per constituir aquestes 
noves figures jurídiques, i se les dota d’òrgans de govern propis, les EPIC esdevenen 
no només eines de gestió, sinó també instruments de governança.

En aquest sentit, l’OCDE destaca que, fins fa poc, els governs dels diferents països 
han centrat els seus esforços a dotar de capacitat de maniobra les noves estructures 
autònomes creades en el si del sector públic. Avui, un cop l’experiència ha legitimat el 
principi d’autonomia de gestió en termes de millora d’eficàcia i eficiència en la provi-
sió de serveis públics, l’atenció es desplaça cap a la necessitat de reforçar el model de 
governança d’aquestes entitats. 

Cal tenir molt present que la funció de l’òrgan de govern esdevé una peça clau del 
model d’autonomia corporativa, en la mesura que exerceix, per delegació de l’admi-
nistració sanitària, les funcions de control, suport i guiatge estratègic a la direcció 
executiva de l’entitat. El bon govern corporatiu és la peça clau del model que ha de 
permetre blindar l’àmbit d’autonomia en el qual operen les entitats, alhora que ga-
rantir una direcció estratègica que canalitzi adequadament els objectius de la política 
pública sanitària i un control efectiu de l’actuació dels gestors.

Partint d’aquesta base, la publicació que teniu a mans ofereix una anàlisi en pro-
funditat dels diferents elements històrics i jurídics del model d’empreses públiques i 
consorcis participats pel CatSalut, aprofundint en els aspectes de governança i gestió 
d’aquestes entitats, fent balanç de les fites assolides i encarant els reptes de futur que 
es plantegen en el curt i mitjà termini.

Ivan Planas
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Capítol 1 

Definició  
de l’entorn de la salut 
en perspectiva històrica
Santiago Terradas
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D
efinició de l’entorn de la salut en perspectiva històrica

1. Punt de partida: divuit anys de CatSalut
L’organització de les administracions públiques obeeix en primera instància a la con-
cepció amb què han estat creades, a la voluntat de transformació i de servei que els 
confereixen els seus agents constitutius, i als recursos que s’hi dipositen. En un estat 
democràtic i social, doncs, les administracions públiques esdevenen una manifestació 
de la sobirania popular expressada a través del Parlament i del principi de legalitat, en 
especial per marcar les línies mestres del seu funcionament. Hi ha una variable clau, 
no obstant, que n’acaba determinant la incidència efectiva i que, simultàniament, 
n’és la raó de ser: la realitat social sobre la qual han d’actuar, les bases objectives, el 
dinamisme i les potencialitats de l’objecte de l’acció de les administracions. Una rea-
litat, a més, canviant, que requereix una actualització constant dels instruments que 
incideixen sobre ella per preservar-ne la utilitat.

Els serveis públics, en general, responen a aquesta dinàmica. Són l’expressió orga-
nitzada de l’administració, però també de la societat, en una suma d’equilibris, de 
situacions de fet, de processos històrics i de polítiques públiques, que inevitablement 
acaben conformant un sistema complex. El sector de la salut, òbviament, no en cons-
titueix una excepció, al contrari, i encara menys en el cas de Catalunya. El nostre en-
tramat sanitari, a través d’un procés de suma de successius esforços col·lectius, és una 
xarxa de complicitats integrada per una pluralitat d’agents socials que no només ha 
acabat configurant i perfeccionant un model peculiar propi, sinó, molt especialment, 
un model que funciona. És la seva capacitat d’adaptació, la seva flexibilitat, la que 
n’explica la consolidació, i en aquest entorn el paper dels consorcis i les empreses pú-
bliques vinculades al Servei Català de la Salut (CatSalut), com a elements que vénen 
a completar determinades necessitats assistencials o de col·laboració, ha esdevingut 
ineludible per encaixar el sistema sense alterar-ne les pautes.

Divuit anys enrere, assolir una aposta consensuada per definir el CatSalut i les seves 
responsabilitats en el context organitzatiu de la sanitat va respondre a un exercici de 
realisme i d’ambició. La instauració d’un servei públic de salut, sota els criteris de 
modernització i rigor que havien de donar-li recorregut, era un pas cabdal per a la 
crea ció d’un veritable sistema de benestar dins les coordenades dels estats més avan-
çats d’Europa. El protagonisme del CatSalut, com a eina especialitzada de l’Admi-
nistració de la Generalitat en el sector, i de la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya 
(LOSC), com a marc d’actuació capaç de conjugar polítiques actives de vocació trans-
formadora, va enllaçar amb diversos vectors fonamentals per dur a bon port un repte 
com aquest. En primer lloc, mitjançant la implantació de canals de diàleg estable 
entre els interlocutors amb interessos sobre la matèria, a través dels diversos fòrums de 
participació. En segon lloc, a través de l’adaptació a la realitat històrica amb l’impres-
cindible aprofitament dels recursos existents (pluralitat de titulars d’equipaments de 
salut). Finalment, amb la descentralització territorial, a través de les regions sanitàries 
i la col·laboració constant amb el món local. Aquests camps, un cop institucionalit-
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16 zats, amb una creixent empara normativa i una capacitat tècnica superior a mesura 
que el CatSalut adquiria experiència (que abastaria des d’aguditzar la integració del 
sistema o les successives millores en el procés de compra, fins a l’esforç inversor en 
infraestructures, formació i investigació) van acabar confluint en l’assentament del 
model propi. En bona part, un èxit propiciat per una interpretació correcta del punt 
de partida, però evidentment inviable sense la contribució d’una lectura encertada de 
la imperiosa necessitat de col·laborar. Una dinàmica de treball, reflexió i pulsió de la 
realitat que s’ha succeït fins a la majoria d’edat del CatSalut i la LOSC.

Si la intersecció entre el marc intensament flexible de la LOSC i els recursos social-
ment disponibles al territori va acabar fonamentant —en resum— les bases d’un 
model sanitari, divuit anys de lideratge del CatSalut al capdavant d’aquest sistema 
podrien explicar no només la seva configuració actual, enriquida orgànicament per 
la seva participació directa en diversitat de terceres entitats, sinó fins i tot podrien 
dibuixar un esbós sobre la seva possible trajectòria futura. En efecte, la materialització 
del dret constitucional a la salut s’ha construït sobre la noció del seu finançament i 
planificació públics i, per contra, sobre la provisió mixta de la prestació assistencial 
(punt d’arribada on participen, juntament amb diversitat d’administracions, tot tipus 
d’institucions i entitats privades lligades al país i al món local). 

La similitud d’aquest plantejament pràctic amb la delimitació del CatSalut com una 
gran asseguradora pública de la salut permet donar profunditat a l’analogia. En aquest 
context, la Generalitat de Catalunya, a través del seu Departament de Salut, assumint 
la posició de prenedor de l’assegurança, determinaria el grau de cobertura corresponent 
(catàleg de prestacions) i aportaria els fons (pressupost). Al seu torn, l’asseguradora 
pública (CatSalut) seria l’ens que garanteix la cobertura i gestiona la prima (recursos) 
a través de les fórmules de prestació que estimi més eficients. En el fons, es tractaria 
d’una actualització de la sistemàtica que el CatSalut ja ha anat duent a la pràctica quoti-
dianament, amb una participació preeminent de l’Institut Català de la Salut (ICS) i de 
totes les entitats proveïdores del sistema, entre elles, en una posició clau, les empreses 
públiques i el consorcis vinculats orgànicament al CatSalut mateix. Finalment, a la cús-
pide del model, situaríem la ciutadania, les persones que detenen el dret a la salut: els 
assegurats, que igualment en serien els finançadors a través del sistema fiscal.

En la resta d’aproximació ens endinsarem en l’encaix concret de les empreses públi-
ques i els consorcis en el model català, n’identificarem els principis, les tendències i el 
rol que han desenvolupat aquests ens, sovint com a peces idònies per tancar el sistema 
en aquells sectors i matèries que ho requerien. Si un factor cabdal per explicar l’èxit 
del CatSalut és la seva flexibilitat dins del marc de la LOSC, la riquesa de matisos 
que ofereixen les empreses públiques i els consorcis n’és una extensió paradigmàtica. 
Abans, però, convé donar unes pinzellades sobre l’evolució de la salut i la implanta-
ció de l’estat del benestar, i completar el model amb la perspectiva imprescindible. 
Només així és possible comprendre l’abast de la transformació i la missió que pertoca 
complir a aquest tipus d’ens.
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2. Contextualització històrica

Els precedents: l’empremta del passat
El trànsit cap a l’estat del benestar experimentat al llarg del segle xx per les societats 
contemporànies implica una redefinició del contingut dels drets atorgats a la ciu-
tadania i de la posició de l’Administració pública, amb el seu pas decisiu cap a un 
paper actiu pel que fa a les prestacions. No ens pertoca fer la revisió rigorosa de la 
multiplicitat de causes que expliquen aquesta transformació, en general associades a 
l’eclosió del moviment obrer, les depressions econòmiques i l’agudització de les ten-
dències democràtiques de les societats. N’hi ha prou a fer notar que les particularitats 
del cas de l’Estat espanyol, amb una composició econòmica netament endarrerida i la 
pervivència durant gairebé quaranta anys de la dictadura franquista, alenteixen aquest 
procés i la dimensió del seu abast.

Durant la segona meitat del xix, la protecció preventiva de la salut es comença a 
implantar a través d’associacions mutualistes (la primera de l’Estat es registra a Bar-
celona el 1840). Els conflictes entre la patronal i el moviment obrer marquen les 
primeres iniciatives públiques reguladores en aquest àmbit, amb successius intents 
que l’empresariat assumeixi part del cost de les assegurances privades vinculades al 
treball. En definitiva, està naixent el germen del model de seguretat social, arrelat en 
el tipus clàssic d’assegurança privada i fonamentat en la idea del finançament contri-
butiu: el beneficiari de la cobertura (sigui en forma de pensió o dret a una prestació) 
ho és en la mesura que participa en el seu finançament a partir del pagament de les 
quotes corresponents (sens perjudici que l’empresari i l’Estat el cofinanciïn). A partir 
d’aquest punt inicial, les tensions cap a la universalització en substitució d’un règim 
de protecció restringit, especialment en el marc de l’assistència sanitària, presideixen 
l’evolució del sistema. No obstant, el salt qualitatiu no s’assaja fins al reconeixement 
constitucional del dret a la salut el 1978 i encara avui no s’ha acabat de completar. 
Però estem anticipant una conclusió a la qual arribarem en el seu moment. L’evolu-
ció que resumíem anteriorment coexisteix amb les iniciatives basades en la caritat 
i adreçades als segments de població completament desposseïts, amb una evident 
preeminència de l’Església catòlica.

El 1908 es crea l’Instituto Nacional de Previsión i es van registrant avenços sectorials 
a través d’assegurances obligatòries destinades a cobrir els treballadors i les seves fa-
mílies (retir, maternitat, etc.). Durant el lapse de la Segona República consten intents 
d’aprofundir en aquesta regulació (per exemple, la Llei de bases de malalties professi-
onals de 1936), però les temptatives es veuen frustrades amb el cop militar i la guerra 
civil subsegüent. Ja assentat al poder el dictador Franco, amb el règim encara bascu-
lant ideològicament sota les influències feixista i nacionalsocialista, i en plena Segona 
Guerra Mundial, el 1942 es crea el SOE (Seguro Obligatorio de Enfermedad), la 
gestió del qual s’encomana a l’Instituto Nacional de Previsión (INP) sota un model 
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18 de prestació indirecta. Sumat a la resta d’assegurances amb contingut social (jubila-
ció, etc.), ens trobem davant la primera articulació pràctica d’un sistema de seguretat 
social. Tanmateix, la regulació legal de les bases d’aquesta institució no arriba fins al 
1963 i en tot cas no n’altera les condicions: la cotització de l’assegurat a canvi del 
dret a ser beneficiari de la prestació. El règim de la seguretat social s’implanta, doncs, 
amb dècades de retard respecte al model alemany, en què durant el darrer terç del xix 
s’havien anat registrant pactes entre els sectors gradualistes de la socialdemocràcia i la 
cancelleria de Bismarck. Un model que, al seu torn, s’havia anat traslladant amb més 
o menys extensió a l’ordenament britànic i a altres països europeus i llatinoamericans.

Després d’aquesta primera etapa embrionària i coincidint amb la superació d’una concep-
ció estatal circumscrita als seus components de tall liberal, l’evolució cap a una comprensió 
social de l’estat de dret s’accentua. La funció social de la propietat privada, les interpre-
tacions sobre l’origen de la riquesa, sobre el treball i la justícia contribueixen a superar 
la versió programàtica dels drets individuals per concentrar-se en la seva efectivitat, 
concebuda com una de les fonts principals de redistribució de la renda en la mesura que 
dóna una expressió igualitària al seu exercici fonamentada en una recaptació fiscal pro-
gressiva. El «New Deal» nord-americà, a partir del 1933, constitueix el primer esglaó en 
una tendència que es generalitza a l’Europa occidental a partir del 1945. Concretament, 
pel que fa a l’assistència sanitària, la Gran Bretanya, a través de la reforma promoguda 
per W. Beveridge, és pionera a impulsar la universalització, una tendència que, sigui 
mantenint models emparentats amb la seguretat social o no (per exemple, altres siste-
mes d’assegurança subvencionada no centralitzats) s’anirà implantant definitivament. 
L’Estat espanyol, en canvi, viurà ostensiblement distanciat d’aquesta dinàmica. 

El cas particular de Catalunya, amb dèficits d’inversió pública crònics necessàriament 
compensats per la iniciativa privada, per tot tipus d’entitats benèfiques, mutualistes, 
religioses i locals, se sotmetrà a les seves pròpies pautes. Aquesta realitat anquilosada 
del franquisme permet visualitzar l’envergadura de l’esforç pendent.

El naixement del model: reconeixement constitucional 
del dret a la salut
La primera llei general de la seguretat social data de 1966 i les seves bases es mantenen 
al text de 1974. El seu plantejament dóna continuïtat al vell model del SOE, tot i 
que es constati un augment progressiu de l’aportació pressupostària al sistema. És a 
dir, una tendència a sufragar-lo a càrrec de la recaptació dels impostos ordinaris de 
l’Estat i no a través de les quotes dels beneficiaris i les empreses. En tot cas, al llarg 
d’aquests anys d’evolució la Seguretat Social ha anat incorporant la totalitat del sis-
tema de protecció de l’Estat, fins assolir unes proporcions gegantines i una mecànica 
de funcionament pròpia, amb tot l’aparell normatiu i burocràtic que això comporta. 
L’entramat orgànic profundament centralitzat i complex que això suposa no resulta 
eliminat amb l’aprovació de la Constitució, perviu a través de la normativa refosa de 
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1994 (Decret legislatiu 1/1994) i encara té reminiscències significatives avui dia. Una 
visió superficial de les entitats gestores de la seguretat social, el nucli administratiu tu-
telat pel Ministeri de Treball, permet una aproximació a la complexitat citada. Coha-
biten l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (l’INSS, amb funcions d’afiliació i, 
encara ara, de reconeixement del dret a l’assistència sanitària), l’Instituto Nacional de 
la Salud (l’INSALUD, que s’encarregava de la gestió de la prestació sanitària a través 
de concerts amb altres administracions, gestió compartida o gestió directa de centres, 
fins al 2001, quan transfereix les seves funcions a les últimes deu comunitats autò-
nomes que encara no les havien assumit), l’Instituto Nacional de Servicios Sociales 
(l’INSERSO) i una pluralitat d’organismes autònoms (ens públics institucionals fi-
nançats públicament, entre els quals hi ha l’Instituto Nacional de Empleo, l’INEM).

En paral·lel a aquests òrgans especialitzats, subsisteixen els serveis comuns, encarregats 
de funcions administratives i complementàries: la Tresoreria General de la Seguretat 
Social n’és el més representatiu. Li pertoca la gestió econòmica, la inscripció d’em-
preses i afiliacions, la recaptació de les cotitzacions i la titularitat patrimonial de béns 
i drets, que segueix englobant els centres la gestió dels quals es va transferir a les co-
munitats autònomes —a Catalunya, hospitals de l’envergadura de la Vall d’Hebron, 
Bellvitge, etc.—. Al sistema s’hi ha d’afegir la figura de les entitats col·laboradores de 
la Seguretat Social, entre les quals destaquen les mútues patronals (associacions sense 
ànim de lucre constituïdes per empreses que s’encarreguen de la gestió d’accidents 
de treball i malalties professionals), les quals poden afrontar les prestacions que els 
pertoca oferir a través dels seus mitjans propis o encarregant-les a tercers (incloses les 
entitats que presten assistència per compte del sistema de salut públic). Perviu fins 
avui, doncs, la distinció entre la prestació assistencial producte d’una contingència 
professional, i la comuna. Fins i tot, en l’àmbit teòric encara en l’actualitat es mani-
festa un enllaç entre el dret universal a la salut i la seva vinculació al món del treball a 
través de l’afiliació a la Seguretat Social. Si abans ens referíem a reminiscències, potser 
aquest és el punt on afloren amb més claredat. No obstant això, les transformacions 
a partir de 1978 en el règim assistencial són molt notables.

El dret de protecció de la salut reconegut a l’article 43 de la Constitució es construeix 
al marge de la seguretat social, que es regula independentment a l’article 41, refe-
rit més detalladament a prestacions socials i situacions de necessitat (explícitament, 
l’atur), i a altres preceptes complementaris, el 39, el 40, el 49 i el 50, relatius a segu-
retat i higiene en el treball, previsions respecte a discapacitats, tercera edat, etc.). Des 
d’una perspectiva catalana, a més, la nova reestructuració del dret es complementa 
amb la distribució competencial dels articles 148 i 149 i amb la consegüent assump-
ció de tasques que efectua l’Estatut d’autonomia de Catalunya aprovat l’any 2006 
(article 162), i que ja es reconeixia al del 1979. 

La renovació del marc de l’exercici del dret a la protecció de la salut (que, recordem-
ho, no anticipa un tipus de gestió predeterminat) sota els postulats d’un autèntic estat 
social, s’accelera a partir de la promulgació, en l’àmbit estatal, de la Llei 14/1986, 
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20 general de sanitat (LGS), i la configuració d’un Sistema Nacional de Salut (SNS) que 
predetermina dues direccions clares. En primer lloc, la tendència a la universalització 
assistencial, en consonància amb el principis constitucionals i superant la sistemàtica 
contributiva d’assegurança privada de la seguretat social. I associada a aquesta trajec-
tòria, l’aparició per primer cop de drets subjectius de les persones com a usuaris de 
la sanitat pública (dret a la informació, al consentiment, etc.). En segon lloc, en un 
àmbit organitzatiu que dóna prioritat a l’eficiència i una visió teleològica per sobre del 
corporativisme, la voluntat d’integrar en un mateix model la pluralitat de dispositius 
sanitaris de tota mena de titularitats que cohabiten en la gestió assistencial. A partir 
d’aquesta base, cobra sentit la definició del catàleg de prestacions que l’organització 
sanitària competent (que varia segons els àmbits territorials de l’Estat) haurà d’assu-
mir (en primer lloc, a través del Reial Decret 63/1995 i, actualment, a través del RD 
1030/2006, que regula la cartera de serveis comuns). 

A partir del 1986 el nou marc legal entronca, gairebé simultàniament, amb la tendèn-
cia fàctica de dissociar la prestació sanitària pública del règim de finançament propi 
de la Seguretat Social basat en la cotització dels afiliats, per passar a fonamentar-se 
prioritàriament en el sistema tributari general de l’Estat. Aquesta línia iniciada amb la 
Llei pressupostària del 1989 es perfecciona políticament amb els Pactes de Toledo i es 
trasllada legislativament a la Llei general de la seguretat social de 1994, que explicita 
que les prestacions i els serveis d’assistència sanitària tenen naturalesa no contributiva, 
i a la Llei 24/1997, de consolidació i racionalització del sistema de seguretat social. 
Simultàniament, a partir del 1985, tant en el context estatal com en el català, s’abor-
den mesures, encara insuficients, d’universalització i garantia de l’efectivitat del dret a 
la salut amb la regulació de l’accés gratuït de les persones sense recursos a l’assistència 
pública, encara que no hagin cotitzat al règim de seguretat social, i un règim atenuat 
d’universalització, que garanteix el dret d’accés, però no la gratuïtat, a persones amb 
recursos fora del règim de seguretat social. 

Observem, doncs, com encara avui no s’han acabat de tancar les incongruències entre 
un règim assistencial sufragat amb fons generals i una sistemàtica d’accés ancorada 
en un règim contributiu. En qualsevol cas, en el nou context propiciat per la LGS, 
la promulgació de la LOSC l’any 1990, que és una aposta clara i inequívoca pels 
principis d’universalització, igualtat i ubicació de la persona i el pacient com a eixos 
vertebradors de la salut, suposa que Catalunya, que ja havia avançat en aquest camp 
(cal destacar la creació de la Xarxa hospitalària d’utilització pública el 1985), apro-
fundeixi en un model propi a partir del consens amb la societat civil, les diferents 
forces polítiques i les administracions locals. Aquest model està basat en la realitat 
material que l’envolta i, a la pràctica, en el principi de finançament públic de l’atenció 
a la salut i la seva provisió mixta. El canvi de paradigma, malgrat insistir en criteris 
d’eficiència i d’adaptabilitat a les circumstàncies reals on ha d’actuar, no hauria tingut 
una incidència efectiva com a agent de transformació de la societat i de l’Estat sense 
l’esforç pressupostari dels agents públics i, òbviament, dels contribuents, incloent-hi 
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la modernització de les instal·lacions i els professionals sanitaris, fins situar-los a un 
nivell homologable amb les societats més avançades.

L’evolució del model català a partir de la LGS i la LOSC —que en són els eixos verte-
bradors i que l’orienten definitivament en el camí iniciat amb els traspassos sanitaris 
del 1981 pel Reial Decret 1517/1981 (puntualitzem que a la resta de comunitats es 
demoren, en un procés que no conclou fins al 2001)— avança necessàriament sota 
un equilibri entre l’enfocament fruit de les peculiaritats pròpies i la determinació de 
les bases normatives per part de l’Estat (que constitucionalment li pertoca). Cal des-
tacar les lleis estatals 15/1997, sobre habilitació de noves formes de gestió de l‘SNS 
(consistent en un article únic que habilita explícitament les fórmules que ja eren 
característiques del model català) i la 16/2003, de cohesió i qualitat de l‘SNS, la qual 
referma els principis d’assegurament universal i públic, els drets conferits a les perso-
nes en l’àmbit de la salut i el paraigua de l‘SNS com a marc en què actuen diverses 
administracions públiques.

Pel que fa a la provisió de serveis, l’aplicació pràctica del model català es tradueix en 
l’encàrrec de l’activitat de prestació a una pluralitat d’entitats amb personificacions 
jurídiques variades (fundacions, empreses, mutualitats, consorcis, etc.) i diversitat de 
titularitats. Els mecanismes per assolir-ho es vehiculen mitjançant processos d’en-
càrrec, via convenis i contractes, que es legitimen en virtut del règim especial que 
consagra la LOSC, de manera concordant amb l‘LGS. En aquest entramat, destaca 
la creació de xarxes assistencials com a instruments que doten de l’estabilitat neces-
sària l’adscripció dels centres implicats en la garantia de l’efectivitat del dret públic 
a la salut. La més important és la ja al·ludida Xarxa hospitalària d’utilització pública 
(XHUP), que es remunta al 1985 i queda perfectament consolidada a l‘SNS amb 
l‘LGS i la LOSC. Posteriorment, l’any 1999 es creen les respectives xarxes d’establi-
ments de salut mental i sociosanitaris. 

En aquest procés de fidelització, d’ordenació i establiment de llaços amb els recursos 
disponibles mentre romanen vigents els instruments jurídics que els sustenten, el pas 
següent, que incorpora també l’atenció primària, s’assoleix mitjançant la regulació del 
Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública (SISCAT) durant l’any 2000. El procés 
de creixent integració roman obert, i actualment persegueix sumar la totalitat de les 
tipologies de serveis de la salut afavorint el principi de continuïtat assistencial (trans-
port sanitari i proveïdors d’altres tipus de prestacions). D’aquesta manera, l’objectiu 
de posar les energies existents al territori al servei del dret dels ciutadans a la salut, 
en un context d’evident insuficiència inversora pública en el moment dels traspassos 
competencials, s’ha assolit i ha constituït una experiència molt positiva pel que fa a 
l’eficiència i la col·laboració que, en bona part a causa d’aquestes mateixes virtuts, ha 
tingut continuïtat. 

Les variacions en la regulació del sistema de contractació, aguditzades a través de la 
influència de les directives europees al respecte, constitueix, no obstant, un element 
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22 addicional de revisió. De moment —es troba en fase de renovació—, a l’empara de la 
disposició addicional onzena de la LOSC, el CatSalut disposa d’una sistemàtica d’en-
càrrec de la gestió de serveis sanitaris i sociosanitaris establerta pel Decret 345/2001. 

Tanmateix, la recent Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes de les adminis-
tracions públiques (LCSP), empeny a una nova reflexió sobre les sistemàtiques de 
vinculació entre el CatSalut i les entitats proveïdores de serveis. D’acord amb això, 
en aquells sectors assistencials on és menys plausible el manteniment de fórmules de 
relació estables (en quedaria exceptuada, doncs, l’atenció hospitalària especialitzada 
a través de la XHUP en funció del règim especial emparat a l‘LGS), necessàriament 
s’hauran d’intensificar les mesures de concurrència pública entre els proveïdors més 
competents, com de fet ja està succeint actualment. No obstant això, cal remarcar 
que, segons les mateixes excepcions que determina l’LCSP respecte als mitjans propis 
(una figura sobrevinguda que està en procés de trobar el seu millor assentament dins 
el sistema), les empreses públiques, i especialment els consorcis amb participació del 
mateix CatSalut, com a entitats públiques que sumen diferents voluntats i recursos, 
estaran en disposició de mantenir les relacions jurídiques al marge de la mencionada 
concurrència, amb les potencialitats que això pot comportar pel que fa a la planifi-
cació sanitària. 

La reforma de l’ICS (de 2007), d’altra banda, que modernitza la concepció del pro-
veïdor públic més important de la Generalitat (puntualitzem que amb personalitat 
jurídica diferenciada del CatSalut), permetrà que el sistema d’encàrrec de serveis es 
pugui desenvolupar a través d’un instrument específic, el contracte programa. En 
definitiva, el model català institueix una fórmula de provisió aparentment complexa, 
però perfectament harmonitzada a partir d’una estructura de planificació liderada 
pel Departament de Salut de la Generalitat, i un únic ens diferenciat responsable del 
finançament públic i universal de la prestació, el CatSalut.

Així, l’articulació del sistema, que busca consagrar un ús eficient dels recursos i sumar 
sinergies, ha institucionalitzat correctament els mecanismes per aprofitar la pluralitat 
de dispositius existents, per sumar esforços entre els diversos agents involucrats (tot 
tipus d’administracions i societat civil), per garantir-ne la competència tècnica, per 
definir la posició de la ciutadania com a protagonistes i, finalment, per implantar un 
sistema de finançament coherent amb la lògica d’un estat social. No obstant això, al 
marge de les dificultats d’índole purament pràctica (els recursos pressupostaris dispo-
nibles), subsisteixen anacronismes producte de la seva gènesi associada a la Seguretat 
Social que no s’han acabat de superar: règims de cobertura pública diferenciats, règim 
de reconeixement del dret a l’assistència, usuaris no integrats per la via d’absència de 
recursos econòmics, titularitat dels centres sanitaris transferits, etc., amb les iniqui-
tats, els desequilibris i les dualitats en les funcions que se’n poden despendre.
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3. Present i futur
Donar continuïtat a la trajectòria del CatSalut, facilitar-li els mitjans perquè sigui 
capaç d’ajustar les polítiques públiques possibles a les necessitats socials, també en la 
seva dimensió d’expressió dels drets individuals, aconsella, quan ja disposem d’una 
perspectiva prou àmplia, un repàs profund i objectiu de l’organització. Precisament, 
contrastar els punts forts i dèbils del model i descobrir les millors maneres de continu-
ar avançant és una de les característiques que n’ha vingut indicant el bon estat de for-
ma. Els esforços experimentats recentment, en circumstàncies acusadament adverses 
pel que fa al cicle econòmic, en són un exemple, i la capacitat d’implicació i resposta 
de les empreses públiques i els consorcis, pel seu arrelament al territori, no són factors 
secundaris a l’hora d’explicar el manteniment i l’augment de la qualitat assistencial. 
La utilitat d’un marc àgil i flexible, inclosa evidentment la capacitat d’aprofitar-lo, 
exigeix aguditzar aquesta tendència. Com es predicaria de qualsevol altra organitza-
ció, l’estructura consolidada del CatSalut s’ha de completar i renovar constantment 
per aportar-li vigència. Les constants en l’aprofundiment del grau de descentralització 
o en la potenciació de sistemes de gestió més eficients i integrats (en aquests àmbits la 
influència dels consorcis i les empreses públiques també ha estat i és notable) semblen 
passes ineludibles. A aquest elements hi hem de sumar la coexistència de les noves 
fórmules de governança (cal destacar les aportacions dels governs territorials de salut) 
i la recent renovació de l’ICS (que ha passat a concebre’s també sota un règim molt 
més àgil), factors que constitueixen una nova oportunitat d’actualització del sistema 
sense fracturar-ne els eixos, amb els ajustaments normatius que calguin. 

En l’àmbit de la recerca de sinergies en la gestió assistencial, d’aliances estratègiques, 
d’estalvi i rigor pressupostari, i d’aprofundiment en les línies de cogovernança entre 
l’Administració de la Generalitat i les administracions locals, les noves interrelacions 
que es puguin assolir entre aquests agents (empreses públiques, consorcis, governs 
territorials de salut, ICS) sota la dimensió d’asseguradora pública i universal que cor-
respon al CatSalut, semblen garantir un llarg recorregut de col·laboració i de verte-
bració d’un model propi concebut al servei de la societat i les persones. El manteni-
ment i la millora d’un sistema públic i universal de salut passa pel repte de conjugar 
col·laboració institucional, equitat, qualitat i eficiència. Els consorcis i les empreses 
públiques del CatSalut, com a instruments clau d’aquest engranatge, han de ser sub-
jectes actius i no mers receptors dels nous processos transformadors que s’apropen.
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L’organització institucional de la provisió de serveis sanitaris

1. Introducció
El model sanitari català es fonamenta en la disgregació de les funcions de finança-
ment i compra, d’una banda, i de provisió dels serveis sanitaris, de l’alta, com a eix 
vertebrador per assolir una assistència sanitària eficaç, eficient, equitativa i de qualitat.

Per fer efectives aquestes finalitats, el legislador català va posar al servei de la sanitat 
i, per tant, del Servei Català de la Salut, la possibilitat d’exercir la potestat d’autoor-
ganització, inherent a les Administracions públiques, a través de la introducció de 
noves fórmules de gestió dels serveis sanitaris, diferents de les tradicionals. Concre-
tament, va obrir la porta a la gestió indirecta dels serveis sanitaris, a través d’entitats 
amb personalitat jurídica diferenciada creats amb aquesta finalitat, o bé a través de la 
formalització de convenis i concerts amb entitats públiques o privades.

Pel que fa a les noves fórmules de gestió, aquesta possibilitat es va traduir en la con-
figuració de dispositius assistencials com a empreses públiques i consorcis que, tot 
i mantenir la personalitat de dret públic, actuen subjectes al dret privat, alhora que 
apliquen tècniques de gestió empresarial dins d’un entorn sanitari de caràcter públic.

Partint del model que s’ha descrit, aquest article té la voluntat d’exposar —des d’un 
punt de vista jurídic— el sistema d’organització institucional que el Servei Català de 
la Salut va implementar per gestionar la provisió de serveis sanitaris a la ciutadania, 
com també analitzar les bases que van fonamentar l’opció adoptada. 

Una vegada establert el sistema d’organització institucional de provisió de serveis 
sanitaris, s’exposen quines són les personificacions jurídiques concretes que s’adopta-
ren, en el marc d’una estructura de funcionament i de gestió descentralitzada, els trets 
legals que les caracteritzen i que, en el seu moment, van portar a considerar-les les més 
òptimes per fer efectives les finalitats preteses. 

Un cop analitzades les personificacions que han adoptat les institucions sanitàries a 
Catalunya, es posen de manifest els canvis polítics, socials i conjunturals que s’han 
anat produint durant aquests anys de vigència del sistema, els instruments normatius 
que s’han adoptat per donar-hi resposta i com han incidit en el sistema organitzatiu i 
de gestió en què es basa el model. 

Finalment, s’analitza l’impacte del fenomen i les conseqüències que se’n deriven per 
a la consolidació del model inicialment dissenyat.



L’o
rg

an
it

za
ci

ó 
in

st
it

uc
io

na
l d

e 
la

 p
ro

vi
si

ó 
de

 s
er

ve
is

 s
an

it
ar

is

28 2.  Les bases del model sanitari català 
com a fonament de la gestió 
descentralitzada personificada

En el marc del dret constitucionalment reconegut de protecció de la salut i el dret 
universal a l’assistència sanitària, i un cop produïda la transferència de les competèn-
cies en matèria sanitària en favor de la Comunitat Autònoma de Catalunya, la Llei 
d’ordenació sanitària de Catalunya (LOSC) va atorgar al Servei Català de la Salut 
(SCS) el paper de garant de les prestacions sanitàries de cobertura pública per a la 
ciutadania de Catalunya, amb la qual cosa es convertia en l’asseguradora pública del 
sistema.

Dins del marc normatiu i d’actuació que va establir el legislador català, el model que 
va implementar l’SCS, per al compliment de les funcions encomanades, va ser el 
d’utilitzar fórmules de descentralització funcional, en què l’SCS es reservava determi-
nades funcions públiques, mentre que d’altres les gestionava a través d’ens interposats, 
dotats de personalitat jurídica pròpia i diferenciada de la de l’SCS i del Departament, 
que adoptaven diferents formes jurídiques i tenien naturaleses diverses.

Es tracta de les entitats a les quals l’SCS compra els serveis que ha d’oferir als ciuta-
dans. Constitueixen tot un teixit d’entitats amb característiques empresarials, orga-
nitzat institucionalment per part de l’SCS, en mèrits dels diferents graus de vincula-
ció que hi manté.

Les causes en què es fonamenta l’elecció d’aquest model d’organització, bàsicament 
radiquen en raons derivades de l’experiència històrica viscuda.

En efecte, el model sanitari tradicional espanyol partia d’una integració del finança-
ment i la provisió de serveis. Aquest fet, institucionalment, es traduïa en una organit-
zació centralitzada i unes estructures rígides i jerarquitzades que es regien íntegrament 
pel dret administratiu, i en les quals el procés de presa de decisions estava intensament 
centralitzat.

Amb l’arribada de la democràcia i l’estat de les autonomies, aquest model avançà, 
a escala estatal, cap a la personificació de les organitzacions sanitàries públiques en 
forma d’organismes autònoms de caràcter administratiu i entitats gestores de la Se-
guretat Social. Però, malgrat aquesta tímida línia d’introducció d’elements de descen-
tralització de les funcions, aquestes organitzacions continuaven sotmeses al dret ad-
ministratiu. I, per tant, subjectes, també, a tots els principis i les regles que l’inspiren: 
la seva vocació garantista, en la qual es prioritza la legalitat per damunt de l’eficiència, 
atès que s’actua en estructures on no existeix el rol de propietat, amb totes les conno-
tacions que es deriven d’aquest fet.
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Els efectes del règim que s’ha descrit es posaven de manifest, especialment, en aquells 
àmbits que tenen transcendència econòmica: la contractació d’obres, béns i serveis; 
el règim i sistema de contractació i retribució del personal de les institucions, i la 
comptabilitat, la tresoreria i el règim financer. A la pràctica, es traduïa en un sistema 
basat en el control previ i a posteriori de la legalitat i l’oportunitat jurídica dels actes. 
Aquestes circumstàncies entorpien l’agilitat i la flexibilitat amb les quals han d’actuar 
els dispositius assistencials per assolir les finalitats preteses. 

Per aquest motiu, en el moment en què es van produir les transferències en matèria 
de salut, el legislador català, fugint d’aquest sistema, va optar per implantar noves 
fórmules que permetessin una gestió més eficaç, eficient i equitativa dels recursos 
sanitaris, orientada a la qualitat dels servei que s’ofereixen al ciutadà. 

La fórmula escollida per l’SCS es basa en l’estratègia de la competència gestionada, 
que es fonamenta en la separació de les funcions de finançament i compra de la fun-
ció de provisió de serveis sanitaris. D’aquesta manera, el finançador assigna recursos 
al proveïdor sanitari mitjançant un contracte i la translació d’un cert nivell de riscos, 
fet generador de beneficis i pèrdues potencials. 

Organitzativament, aquesta idea es tradueix en el fet que entre el finançador i el 
provisor de serveis no hi ha una relació de dependència jeràrquica, sinó que la gestió 
es realitza a través d’un conjunt d’entitats, que estan dotades de personalitat jurídica 
diferenciada de la de l’SCS; que es regeixen, en major o menor mesura, pel dret privat 
i que articulen la seva relació envers l’Administració titular de la competència amb 
diferents nivells d’intensitat. 

En aquesta línia, i sota les premisses descrites, l’esquema implantat a Catalunya va 
ser la personificació a triple nivell, de tal manera que el Departament de Salut es 
reservava les funcions de planificació estratègica i regulació, a l’SCS se li atorgaven 
les de finançament i compra de serveis, mentre que a les personificacions jurídiques 
se’ls atribuïen les de gestió i se’ls dotava d’autonomia en la gestió dels centres i esta-
bliments sanitaris.

Gràficament i esquemàticament, el que s’acaba d’exposar respon al detall següent:
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- Entitats de dret públic
- Societats mercantils
- Consorcis
- AECT

- Centres públics
- Centres privats

Administració territorial

Administració institucional

Administració institucional

Empreses i entitats públiques o privades  
o dependents d’altres administracions

Finançament i compra

Regulació i planificació estratègica

Entitats  
participades  
o vinculades  
a la Generalitat

Entitats  
no depenents 
ni vinculades a 
l’Administració

Provisió de serveis  
via encàrrec de gestió  
per conveni

Departament  
Salut

Nivell  
institucional

SCSFuncions

Entitats de provisió pública de serveis
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3.  Fórmules juridicoorganitzatives: 
tipologies de personificació i fonament

Funcions, recursos i personificacions jurídiques
Fruit de les transferències en matèria de salut, la Generalitat de Catalunya va ser 
competent, entre altres aspectes, per gestionar un ventall de dispositius assistencials, 
com també per determinar les formes en què pretenia gestionar-los, i per establir les 
estructures d’organització institucional que considerava que responien millor a les 
necessitats que es preveia satisfer entre aquelles que li oferia el legislador català.

En aquest context, la LOSC va atorgar a l’SCS la funció específica de «gestionar i ad-
ministrar els centres, serveis i establiments de protecció de la salut i d’atenció sanitària 
i sociosanitària integrats en l’SCS, i dels serveis administratius que conformen la seva 
estructura, tot potenciant l’autonomia de gestió dels centres sanitaris».

I, per al compliment de l’esmentada funció, la LOSC també va posar al servei de 
l’SCS els instruments següents: 

1. Desenvolupar-la directament a través dels seus propis òrgans.

2.  Establir acords, convenis, concerts o fórmules de gestió integrada  
o compartida amb entitats públiques o privades.

3.  Formar consorcis de naturalesa pública amb entitats públiques  
o privades sense finalitat de lucre, amb interessos comuns o concurrents.

4. Crear o participar en qualssevol altres entitats admeses en dret. 

Entre les diferents opcions exposades, l’SCS va optar per no gestionar la provisió dels 
serveis a través dels seus propis òrgans, sinó que va implantar un model organitzatiu a 
l’empara de les altres fórmules que li oferia el referit precepte, i que es va concretar en 
la creació d’un conjunt d’entitats, de caràcter associatiu i empresarial, que es regeixen 
per ordenaments jurídics diversos i que no se subjecten a les regles de la jerarquia, sinó 
que es regeixen per les de tutela, sota diferents nivells d’intensitat. Aquestes personifi-
cacions adoptaren la forma de consorcis, entitats de dret públic i societats mercantils, 
totes elles creades, participades i/o vinculades a la Generalitat de Catalunya o a l’SCS.

L’SCS, però, també va implementar altres fórmules de gestió indirecta o compartida 
amb entitats i centres públics i privats en què no participa. En aquest cas, la provisió 
de serveis s’articula a través de les xarxes que configuren el Sistema Sanitari i Integral 
d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), emparada en un règim d’acreditació 
de centres, i en la qual la compra de serveis es duu a terme a través dels convenis i 
concerts establerts a l’empara de la Llei general de sanitat. Aquestes formes de gestió 
dels serveis, però, no seran objecte de tractament en aquest treball. 
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32 Les diferents fórmules de personificació jurídica, legalment admeses per gestionar 
serveis públics, a què fa referència la LOSC són molt diverses, d’acord amb l’ordena-
ment jurídic català. Van des de les societats mercantils, civils i laborals, les fundacions 
públiques o privades, els organismes autònoms i les entitats de dret públic fins als 
consorcis, que la LOSC ja singularitza. I, d’acord amb l’ordenament jurídic comuni-
tari, la relativament recent figura de l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial 
(AECT).

D’entre totes elles, l’SCS va adoptar les que se citen a continuació, que seran objecte 
d’anàlisi en apartats posteriors:

1. Empreses de la Generalitat:

• Entitats de dret públic.
• Societats mercantils participades o vinculades a la Generalitat.

2. Consorcis
3. AECT 1

La diferència entre les unes i les altres, bàsicament, se circumscriu a la naturalesa ju-
rídica de la qual depenen, tant la intensitat de la tutela que s’exerceix sobre elles com 
els règims jurídics que els resulten aplicables. La decisió d’optar per crear-ne unes i no 
unes altres, a Catalunya, va obeir a diversos ordres de motius: els històrics, els lligats 
al model escollit per a la gestió dels dispositius assistencials, les condicions de mercat 
i el règim jurídic que li és inherent, com a factors que cal considerar en cada cas per 
donar una resposta que jurídicament empari l’opció política escollida. 

1  Aquesta figura no serà objecte d’anàlisi en aquest treball, atès que l’Hospital Comú Transfronterer 
de la Cerdanya, que s’ha d’emparar en aquesta figura jurídica en aquests moments, es troba encara 
en procés de constitució. Cal assenyalar, però, que aquesta estructura jurídica està regulada en el 
Reglament 1082/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de data 5 de juliol de 2006. D’acord 
amb l’esmentada normativa, es tracta d’una figura establerta amb la finalitat de dotar les entitats 
territorials d’una eina de cooperació transfronterera, transnacional i interregional i en la qual poden 
participar els estats membres, les autoritats regionals, locals i organismes de dret públic amb caràcter 
facultatiu, amb la finalitat de posar en marxa projectes de cooperació territorial cofinançats per la 
Comunitat o per dur a terme activitats de cooperació territorial d’iniciativa dels estats membres. 
Les seves competències s’estableixen en un conveni de cooperació obligatòria, creat a iniciativa dels 
seus membres. Dins dels límits de les seves atribucions, l’AECT actua en nom i per compte dels seus 
membres. Gaudeix de la capacitat jurídica que les legislacions nacionals reconeixen a les persones 
jurídiques. El conveni és l’instrument jurídic que precisa l’objecte, les finalitats, la durada, l’àmbit de 
cooperació, les responsabilitats i la dissolució. I la legislació aplicable per a la interpretació i aplicació 
del conveni és la de l’estat membre on se situï el domicili social de l’entitat. 
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 Raons que justifiquen les fórmules de personificació 
escollides

Raons històriques i de model
D’acord amb el que disposa la LOSC, els recursos amb què compta l’SCS, als efectes 
que aquí interessen, són els següents: els centres i establiments propis de la Gene-
ralitat, els transferits per part de l’Estat, els de les diputacions, ajuntaments i altres 
administracions locals catalanes, així com els pertanyents a les fundacions benefico-
assistencials.

Atès que part dels dispositius que l’SCS havia de gestionar procedien d’administra-
cions de diferents nivells locals i d’institucions beneficoassistencials que eren titulars 
d’hospitals, es va considerar que la forma de personificació jurídica que millor servia 
a les finalitats preteses era el consorci.

Aquesta figura, doctrinalment, està concebuda com una forma d’interrelació i col-
laboració administrativa a través de la qual és possible gestionar la prestació de serveis 
públics, quan són diverses les administracions que ostenten competències concur-
rents en la matèria, i en la qual també poden participar entitats privades sense finalitat 
de lucre. Per aquest motiu es va considerar que era idònia per incorporar-hi tant les 
diputacions com els ajuntaments i les institucions beneficoassistencials que ostenta-
ven la titularitat d’algun centre. I, també, en altres cassos en què les administracions 
locals que hi participaven no van efectuar aportacions de caràcter patrimonial, com 
és el cas del Consorci Sanitari de Terrassa, el Consorci Hospitalari de Vic o la Corpo-
ració Sanitària Parc Taulí. 

En aquests darrers supòsits, el que es va prioritzar, a l’hora d’escollir els consorcis 
com a forma de personificació jurídica, fou l’aspecte participatiu que afavoria aquesta 
fórmula, independentment de les aportacions economicopatrimonials que pogues-
sin realitzar les entitats consorciades. L’aspiració fonamental era patrimonialitzar els 
beneficis derivats de les sinergies que es generaven amb la col·laboració entre el sec-
tor públic, el privat no lucratiu i, indirectament, la societat civil, representada pel 
municipi. L’actiu principal que es valorava era que permetia aprofitar els avantatges 
específics de cadascun d’ells: la solvència i el control polític del sector públic, d’una 
banda, i el major grau de flexibilitat en la gestió del sector privat, de l’altra. I, tot 
plegat, sense que les administracions locals que aportaven centres sanitaris perdessin 
ni la titularitat ni els drets residuals de control sobre els seus actius.

Cal recordar que la Llei general de sanitat va desapoderar les entitats locals de la im-
mensa majoria de les competències que ostentaven en matèria sanitària i va disposar 
la incorporació dels centres sanitaris locals en favor de les comunitats autònomes, ja 
fos amb una integració plena o bé a través de l’adscripció funcional, tot mantenint la 
titularitat dels béns. Al seu torn, la Llei reguladora de bases del règim local va assegu-
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34 rar la presència dels ajuntaments en matèria sanitària, en establir que els ajuntaments 
podien desenvolupar activitats complementàries de les administracions públiques i, 
en particular, les relatives a la sanitat. Aquest aspecte també fou recollit a la correspo-
nent Llei municipal i de règim local de Catalunya, i en la dels consells comarcals. La 
conjugació de tots els títols competencials esmentats va determinar que no es produís 
ni una integració plena ni tampoc una mera adscripció funcional dels hospitals locals. 

Així doncs, el valor afegit que la forma consorcial aportava al model era el fet que per-
metia la presència municipal en el sistema amb tots els inputs que se’n deriven, sense 
que aquest hagués de perdre el control dels seus propis recursos i sense detriment de 
les competències autonòmiques en matèria de salut. 

Però, a més de tractar-se d’una eina que permetia aglutinar interessos concurrents de 
diferents estaments que voluntàriament van decidir gestionar-los en comú, els consorcis 
també participen de tots els avantatges derivats del règim jurídic i de mercat que són 
predicables de les personificacions de caràcter públic empresarial, en les quals interve-
nen, per la via de la participació o la propietat, l’SCS o la Generalitat de Catalunya.

Raons de mercat i del règim jurídic
L’avantatge principal que comparteixen les personificacions jurídiques, via empreses i 
consorcis, és que, en major o menor mesura, ambdues actuen ad extra regides pel dret 
privat. Aquesta circumstància per se ja constitueix un actiu per a l’assoliment de les 
finalitats que persegueix el model descrit, atès que el seu règim és més àgil i flexible 
que no pas el de dret públic. 

Però, alhora, les característiques inherents a aquest ordenament jurídic també fan 
possible que l’actuació de les empreses i els consorcis s’efectuï d’acord amb les tècni-
ques característiques de la gestió empresarial. Aquestes són més efectives que no pas 
les polítiques de gestió pública, gràcies a la combinació de les estratègies dels models 
gerencials amb les dels mecanismes propis dels anomenats «quasi mercats».

Els primers, pel fet que són models que basen la seva actuació en la separació de funci-
ons, permeten a l’agent que assumeix el rol de proveïdor de serveis importar a la sanitat 
pública les tècniques de gestió empresarial del sector privat, com per exemple la intro-
ducció de sistemes d’informació sobre l’activitat i el cost, el desenvolupament de la ges-
tió clínica, l’aplicació d’incentius monetaris, l’actuació sobre la base de plans estratègics 
corporatius i de centres o el desenvolupament de contractes programa, entre d’altres. 

Els segons permeten emular el funcionament del mercat, de tal manera que se simula 
que les entitats actuen en un mercat intern virtual, de caràcter regulat, en el qual la 
contractació amb els proveïdors de serveis sanitaris opera com a mecanisme per es-
tablir relacions entre els diferents agents que han de competir per obtenir contractes 
amb els quals finançar-se. És a dir, l’Administració titular del servei descentralitza la 
producció amb la finalitat d’afavorir la competència entre els diferents proveïdors. 
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L’aplicació d’aquestes tècniques en les empreses públiques i els consorcis, precisament, 
és factible gràcies al fet que, en personificar-les diferenciadament de l’Administració, 
també és possible dotar-les d’un règim jurídic diferent del que és propi de l’actuació 
de l’Administració. En la personificació radica la clau del model implementat, ja que 
permet actuar sota dret privat i gestionar amb les tècniques que aquest proporciona.

En efecte, el fet que les referides entitats gaudeixin de personalitat jurídica pròpia 
permet atorgar-los autonomia de gestió respecte de l’Administració titular de la com-
petència, com també traslladar en favor seu les facultats de decisió en l’àmbit de la 
gestió que tenen encomanada. En conseqüència, pertoca també a les entitats assumir 
una certa part dels riscos derivats de la seva gestió. I tot plegat comporta que l’ens 
personificat esdevingui l’actor del sistema amb més potencial d’assolir l’eficiència.

L’aplicació de tots aquests instruments, com a eines posades al servei de l’eficàcia, 
l’eficiència i l’equitat del sistema, no era viable a través de les estructures adminis-
tratives tradicionals. Ni tampoc amb els mecanismes de gestió pública, atès que una 
gestió eficaç demanda flexibilitat jurídica. I aquesta no és factible amb l’ordenament 
juridicopúblic a la mà, ja que aquest opera en estructures on no concorre la funció de 
propietat ni la patrimonialització dels resultats. Per tant, en aquest context, el proce-
diment administratiu del qual defugen aquestes personificacions necessàriament ha 
d’assumir el paper de garant de la legalitat de l’actuació de l’Administració, ja que 
es caracteritza per l’existència de nombrosos tràmits i controls ex ante i ex post que 
s’han de seguir per a la vàlida formació de la voluntat de l’Administració (informes i 
dictàmens preceptius i vinculants, procediments d’autorització, fiscalitzacions prèvies 
i posteriors, etc.), factors tots ells que entorpeixen el necessari dinamisme que reque-
reix el ciutadà a l’hora de ser proveït de serveis públics assistencials. 

El marc òptim per evitar la situació descrita l’oferien les empreses públiques i els 
consorcis, atès que es tracta d’estructures organitzatives que, indirectament, perme-
ten a l’Administració titular de la competència despullar-se de les seves prerrogati-
ves i privilegis per gestionar el servei públic sota les mateixes regles de joc que els 
operadors privats. En efecte, les entitats prestadores del servei esdevenen més àgils 
i eficaces quan actuen sotmeses al dret civil, mercantil, o laboral, ja que el procedi-
ment per a la presa de decisions és menys feixuc a l’hora d’establir el règim retributiu 
del seu personal, per disposar dels béns o per contractar obres, béns i serveis, entre 
altres aspectes.

En el marc descrit, el risc derivat de la supressió dels controls i les fiscalitzacions que 
són pròpies de l’actuació administrativa es desactiva a través dels majors nivells d’im-
plicació que les entitats assoleixen quan es troben col·locades en un entorn competi-
tiu en el qual assumeixen els riscos de la seva actuació. De tal manera que, en aquesta 
situació, el paper de garant que assumeix el procediment administratiu en l’actuació 
de l’Administració se substitueix per la implicació inherent de les entitats, a fi d’evitar 
els riscos que els pertoca assumir.
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36 Alhora, cal tenir present, també, que l’agilitat i flexibilitat predicables d’aquestes for-
mes d’actuació no són circumstàncies ni termes antònims als de legalitat i seguretat 
jurídica, que caracteritzen l’actuació pròpia de l’Administració territorial. En efecte, 
no es pot oblidar que la flexibilització, la racionalització i la simplificació de la gestió, 
com a raons esgrimides per justificar l’opció del model adoptada, en l’àmbit de l’ac-
tuació de l’Administració territorial troben el seu equivalent i són sinònimes del prin-
cipi constitucionalment reconegut d’eficàcia. I aquest principi, malgrat la seva força 
jurídica, està subjecte a dos importants límits que també operen com a tals respecte de 
les personificacions referides a causa de l’equivalència esmentada. Així, d’una banda, 
els seus efectes depenen del legislador ordinari. I d’aquí es deriva que l’eficàcia exclu-
sivament sigui exigible a partir del moment en què el legislador en fixa el contingut 
en relació amb un fi públic determinat. En efecte, en el cas que ens ocupa, l’eficàcia 
de la gestió depèn del que normativament s’estableixi com a prestacions sanitàries, ja 
que únicament si estan definides es poden determinar els objectius que es pretenen 
assolir: reducció de costos, extensió de l’assistència especialitzada a tots els ciutadans, 
desenvolupament de la tecnologia, etc. D’altra banda, i més important encara, l’efi-
càcia està subordinada a la resta dels béns jurídics constitucionalment consagrats. En 
qualsevol servei públic i, per tant, també en la sanitat, l’eficàcia cercada a través de la 
clàusula mercantil mai no pot justificar un desplaçament del principi de legalitat: la 
determinació del que és servei públic o no i l’habilitació de les potestats de l’Admi-
nistració. Tampoc no pot contravenir el principi de seguretat jurídica, com són els 
drets i deures dels gestors i dels usuaris, ni vulnerar el principi d’igualtat en les seves 
diverses manifestacions: igualtat en l’accés (universalitat i desequilibris territorials), 
igualtat en el funcionament (qualitat i tarifes) i igualtat entre els gestors (concurrència 
i publicitat en la contractació de serveis). 

La raó de tot plegat no és altra que, operant en un àmbit que, malgrat tot, no deixa 
de ser públic, l’eficàcia no es pot assolir a qualsevol preu. I menys quan la seva contra-
prestació s’obté per la via de la reducció o eliminació de les garanties constitucionals 
establertes amb la finalitat de protegir els ciutadans davant de l’acció del poder públic.

Tot plegat posa de manifest que la gestió del servei operada sota un model més àgil i 
flexible, organitzat institucionalment via empreses i consorcis que es regeixen pel dret 
privat i que apliquen tècniques de gestió empresarial privades, en cap cas no suposa 
una minva de les garanties que ofereix el procediment administratiu que s’aplica en 
entorns organitzatius en l’àmbit de l’Administració territorial, ja que, d’acord amb el 
que s’ha exposat, és possible conjugar els principis de legalitat i d’eficàcia.

Així doncs, amb el fonament i les garanties exposades i a l’empara de la Constitució 
—que admet la iniciativa econòmica pública, ja sigui sotmesa a dret públic o a dret 
privat, en qualsevol dels nivells territorials de Govern—, l’SCS ha creat un teixit 
institucional, de característiques empresarials, que actua en el mercat per compte de 
l’Administració com un agent econòmic més. I, tot plegat, ho duu a terme regint-se 
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per un ordenament jurídic singular, que és propi de cadascuna de les entitats. De tal 
manera que són les seves respectives normes de creació les que en regulen l’organitza-
ció i el funcionament, a través d’uns mecanismes que els atorguen més llibertat en la 
gestió dels fons públics, en la presa de decisions i en el desenvolupament de l’activitat 
que tenen encomanada. Així, gaudeixen de més o menys autonomia financera que 
els permet més disponibilitat sobre els fons públics assignats (controls a posteriori), 
més capacitat per generar recursos propis i, fins i tot, en alguns casos per aplicar les 
regles de la comptabilitat privada: contracta béns i serveis de manera més directa i 
sense obstacles, pot oferir incentius salarials al personal i té la possibilitat d’emprar 
el patrimoni propi amb criteris empresarials. Tot plegat amb la finalitat de gestionar 
la sanitat de manera eficaç, mitjançant la utilització de mecanismes organitzatius a 
través dels quals «...s’incorporin instruments de gestió empresarial, adequats al caràc-
ter prestacional de l’Administració sanitària, malgrat la seva naturalesa pública», en 
paraules de la LOSC.

Per tant, una vegada la llei ha definit què és el que constitueix el servei públic, ha 
atribuït les potestats a l’Administració per a la seva prestació i ha establert les adequa-
des garanties d’actuació i funcionament sota els règims descrits, es troba plenament 
legitimada la llibertat de l’Administració per escollir el model de gestió i la forma 
d’organització que li reconeix la Llei d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat (LOPRJAG), com a plasmació legal d’un principi 
rector de l’ordenació dels serveis públics, com és el d’autoorganització.

Amb la filosofia i les finalitats descrites, durant aquests divuit anys de vigència del 
model, i sota el paraigua de l’SCS, s’han creat onze empreses públiques i tretze con-
sorcis.

Les empreses públiques són les següents: Sistema d’Emergències Mèdiques, SA; Ener-
gètica d’Instal·lacions Sanitàries, SA; Agència d’Avaluació i Tecnologies Mediques; 
Institut de Diagnòstic per la Imatge; Banc de Sang i Teixits; Institut Català d’Onco-
logia; Gestió i Prestació de Serveis de Salut; Parc Sanitari Pere Virgili; Institut d’Assis-
tència Sanitària; Gestió de Serveis Sanitaris, i Institut Català de la Salut.

Els consorcis són els següents: Sanitari de Barcelona; Sanitari de l’Anoia; Sanitari del 
Maresme; Sanitari de l’Alt Penedès; Sanitari Integral; Sanitari de Mollet del Vallès; 
Sanitari de Terrassa; Corporació Sanitària Parc Taulí; Hospitalari de Vic; Sanitari de 
la Selva; Laboratori Intercomarcal; Corporació Salut Maresme la Selva, i BioPol.

Les entitats consorciades, la seva participació, la composició dels òrgans de Govern, 
les empreses públiques i les funcions que tenen encomanades són les que es posen de 
manifest en els annexos 1, 2 i 3.

La introducció de canvis organitzatius en la gestió de recursos sanitaris, com a ins-
trument per assolir més eficàcia i eficiència, és una tècnica que, doctrinalment, s’ha 
sostingut des de fa molts anys i que ha esta posada en pràctica, i amb èxit, en diferents 
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38 països del nostre entorn immediat. La Generalitat de Catalunya fou pionera en tot 
l’estat espanyol a implantar un sistema basat en aquest model d’organització que ha 
donat lloc a l’extens teixit corporatiu i empresarial que s’ha indicat.

La discrecionalitat que el legislador va atorgar a l’SCS per determinar les diferents 
fórmules de gestió dels centres i serveis sanitaris va ser el resultat de deu anys d’estudi 
i d’anàlisi del sector, que van portar a la conclusió que «...una distribució adequada 
dels recursos sanitaris, en l’optimització dels recursos econòmics que s’hi destinin i en 
la coordinació de tot el dispositiu sanitari de cobertura pública, i guanyar en simpli-
ficació racionalització, eficiència i eficàcia de l’organització sanitària...» s’havia de dur 
a terme «...amb els recursos que tenim i potenciant la descentralització del sistema 
sanitari». Per aquest motiu, es va donar a l’SCS la «...possibilitat de desenvolupar fór-
mules de gestió empresarial [...] com són la figura del gerent i la previsió de diverses 
formes de gestió (directa, indirecta o compartida) per a la gestió dels serveis i les pres-
tacions del sistema sanitari públic.» I que «Des del vessant estrictament organitzatiu 
suposava una estructuració profundament desconcentrada». 

Són les paraules que l’aleshores conseller de Sanitat i Seguretat Social va pronunciar 
davant del Parlament arran de la presentació de la norma. 

El legislador estatal, però, fins anys més tard no va avançar en una línia coincident 
amb la catalana. L’anomenat «Informe Abril», del juliol del 1991, moment en què 
la LOSC i el model sanitari que va dissenyar ja eren una realitat, es va plantejar per 
primer cop substituir el concepte integral de la salut per un model basat i organitzat 
com el català. I la plasmació normativa de les recomanacions de l’esmentat informe 
no es van fer efectives fins que, al final dels anys noranta, es van promulgar les lleis 
sobre habilitació de noves formes de gestió de l’Instituto Nacional de la Salud i del 
Servicio Nacional de la Salud. 
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4.  Naturalesa i règims jurídics 
dels consorcis i les empreses públiques

Els consorcis
Els consorcis, com a instrument d’organització i provisió de serveis sanitaris, són 
entitats públiques, de base associativa i naturalesa voluntària que porten causa d’un 
acord interadministratiu, el conveni, i que es regeixen per unes normes pròpies que li 
asseguren un funcionament autònom, els estatuts.

En efecte, les diferents administracions i/o entitats privades sense finalitat de lucre 
expressen la seva voluntat d’associar-se, amb l’objectiu d’exercir de manera conjunta 
i mancomunada competències que els són pròpies o finalitats d’interès públic de les 
entitats privades concurrents amb les de les administracions que es consorcien. 

Aquesta voluntat de col·laborar s’expressa a través d’un conveni, que subscriuen totes 
les parts, i en el qual posen de manifest el seu acord a establir una organització comu-
na per a la seva gestió, que adopta la forma de consorci. Aquest, un cop constituït, té 
personalitat jurídica pròpia i diferenciada de la de les administracions consorciades, 
plena capacitat jurídica pública i privada i d’obrar, un patrimoni i una tresoreria pro-
pis, com també autonomia de gestió.

El conveni és la màxima expressió de la nota de voluntarietat de la col·laboració 
subscrita i, per tant, l’instrument que defineix l’objecte i les finalitats de l’esmenta-
da col·laboració, les competències que exerceix cada Administració, la personalitat 
jurídica diferenciada d’aquest, el finançament i les aportacions de cadascuna de les 
parts en matèria de facultats, recursos i mitjans personals i materials i el termini de 
vigència. Igualment, i atesa la concurrència de diferents administracions, el conveni 
determina el caràcter del consorci —estatal, autonòmic o local— i, en conseqüència, 
el règim normatiu que li resulta d’aplicació. Finalment, i en funció de les aportacions 
i competències que es posin en comú, el conveni també determina el percentatge de 
representativitat de cadascuna de les parts en el si del consorci.

Si bé la voluntarietat és la base d’aquesta forma de gestió, també hi ha consorcis de 
caràcter legal, tot i que són una excepció en el sistema. Aquest és el cas del Consorci 
Sanitari de Barcelona, que es va crear fruit del mandat del legislador català, contingut 
a la LOSC i regulat a la Carta Municipal de Barcelona.

Un cop expressada la voluntat de col·laborar de les diferents institucions, a través del 
procediment legalment establert per a cadascuna d’elles, es constitueix el consorci i 
se n’aproven els estatuts, en què s’estableix el marc organitzatiu i legislatiu que ha de 
regir la vida i el funcionament del consorci. Els estatuts, doncs, n’esdevenen la «llei 
fonamental», per tal com són els que en determinen l’autonomia i fixen els límits de 
la seva activitat. En efecte, més enllà del que disposen la llei catalana i l’estatal de pro-
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40 cediment i règim jurídic respecte de les relacions interadministratives, els estatuts són 
l’instrument que estableix els règims jurídics que són aplicables per a cada matèria, 
la seva organització, el funcionament i les relacions amb les administracions consor-
ciades, segons el que disposa la LOPRJAG. Alhora, també són aquests els que deli-
miten l’objecte, les funcions i les finalitats del consorci, la presència de les diferents 
administracions consorciades en els òrgans de Govern, a través dels representants que 
nomena cadascuna d’elles, la composició i el funcionament, les regles per a la presa de 
decisions i qualsevol altre aspecte que afecti el funcionament de la institució.

Pel que fa al procediment de constitució dels consorcis i també de les empreses públi-
ques, la LOSC duu a terme una habilitació a favor del Govern per crear-les. Com que 
es tracta, doncs, d’una norma amb rang legal, de caràcter especial per raó de la matè-
ria, la que conté l’habilitació, dóna lloc a què la iniciativa per a la creació d’aquestes 
entitats —en l’esfera de l’SCS— sigui substituïda per un acord de Govern, en lloc de 
correspondre a una norma de rang legal, sense que es produeixi, doncs, una vertadera 
deslegalització. 

Els consorcis, en tractar-se d’una forma de col·laboració entre diferents administra-
cions que pertanyen a nivells diversos, formalment no s’adscriuen a cap de les admi-
nistracions que hi participen, ja que no hi ha una relació de dependència orgànica, 
ni funcional, més enllà de la que pugui resultar per raó de l’adscripció derivada de 
la pertinença a la XHUP i adreçada a l’assegurament de la qualitat assistencial. Com 
s’ha indicat, l’ordenació de les seves relacions es regeix per les normes relatives a les 
relacions interadministratives, que s’articulen via convenis, en aquells aspectes que 
afecten la voluntarietat de la col·laboració. Per tant, des d’aquesta perspectiva, i des 
d’un pla estrictament juridicoformal, no tenen la condició d’ens instrumentals de la 
Generalitat de Catalunya. 

Ara bé, no es pot oblidar que es tracta d’una activitat —la sanitària— fortament 
reglada, que està sotmesa a un procediment d’acreditació, i que hi ha un encàrrec de 
gestió, articulat via conveni, per a la compra de serveis. I aquest no s’executa estricta-
ment a risc i ventura del contractista, ni tampoc es vincula amb un pagament per part 
dels usuaris. Per tant, des d’aquest vessant, les relacions interadministratives entre els 
consorcis i l’SCS i/o el Departament, i tenint en compte que aquestes entitats poden 
exercir facultats per delegació de l’Administració, i també gaudir de facultats que 
impliquin l’exercici d’autoritat pública, determinades actuacions, indefectiblement, 
han d’estar subjectes a relacions de «tutela» per part de l’Administració titular de la 
competència, amb la intensitat que correspongui per raó de l’esfera en què recau.

En darrera instància, no es pot menystenir que el que legitima la intervenció de 
l’Administració en activitats d’importància social o econòmica és la satisfacció de 
necessitats d’interès general, que s’han de prestar de manera eficaç i eficient. Per tant, 
de manera inherent a qualsevol organització, el titular de la competència ha de poder 
supervisar l’actuació d’aquests ens, ja que la realitzen per compte seu. Aquests siste-
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mes de control poden adoptar formes diverses, graus distints d’intensitat i provenir 
de diferents fonts legals i de poder. La finalitat de l’establiment de mecanismes de 
control no és altra que la d’assegurar una correcta i adequada prestació del servei que 
concordi amb els paràmetres, les orientacions i les estratègies unilateralment fixades 
per l’Administració titular de la competència. I tot plegat sense menystenir-ne l’auto-
nomia de gestió en el vessant extern de la relació dels consorcis amb tercers.

La intensitat d’aquesta tutela o supervisió varia en funció d’elements diversos. Inicial-
ment, però, la filosofia subjacent en la creació d’aquestes personificacions feia que hi 
predominés el principi institucional de confiança legítima i que, per tant, els controls 
i les fiscalitzacions se circumscrivissin als mínims imprescindibles per garantir la le-
galitat de l’actuació. Amb el pas dels anys, però, poders normatius diferents i orien-
tacions politiques i estratègiques diverses han operat un canvi en les relacions entre 
les personificacions i l’ens per compte del qual actuen. De tal manera que els controls 
i les fiscalitzacions abasten àmbits de l’actuació que van més enllà de l’estricament 
financer per arribar fins a la regularitat, el control d’ingressos, la comptabilitat, els 
recursos humans, el patrimoni, l’eficàcia en la gestió o la contractació, entre d’altres. 
Aquest aspecte, però, serà objecte d’anàlisi en un apartat posterior.

Entrant ja en la determinació dels trets definidors del consorci, cal assenyalar que, 
pel que fa al seu govern, aquest s’encomana a un òrgan col·legiat: la junta de govern 
o consell rector. És el màxim òrgan de govern i administració de la institució i està 
integrat per representants de totes les administracions i entitats consorciades en la 
proporció que determinin els estatuts. Aquesta proporcionalitat està en funció de 
les aportacions efectuades i la representativitat que els atorga determina quina de 
les institucions n’ostenta el control efectiu. El nombre de representants de les ins-
titucions en l’òrgan de govern varia en funció del nombre d’entitats consorciades 
i de la complexitat de la mateixa institució. Els representants de la Generalitat són 
nomenats per resolució del titular del Departament de Salut o de l’SCS i, durant el 
seu mandat, els qui ostenten càrrecs de president, conseller delegat, director general 
o gerent resten subjectes a la normativa d’incompatibilitats dels alts càrrecs de la Ge-
neralitat si superen determinats llindars retributius. El sistema de presa de decisions 
i de formació de la voluntat de l’òrgan, en principi, és el que en cada cas determinin 
els estatuts, llevat d’aquells aspectes normativament determinats en què actualment 
els representants de la Generalitat necessiten obtenir l’autorització del Govern o del 
Departament d’Economia i Finances, per votar favorablement l’operació correspo-
nent. Per tant, hi ha llibertat per establir unes regles de presa de decisions diferents 
de les que són aplicables a l’Administració territorial, subjectes a un règim llarg, rígid 
i fiscalitzador. De tal manera que es poden preveure sistemes més àgils, flexibles i no 
subjectes a nombrosos controls. Les úniques limitacions a la llibertat descrita són les 
que afecten la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats i que es troben contin-
gudes a la Llei de règim jurídic i procediment administratiu comú i a la LOPRJAG. 
Aquestes, però, en cap cas no estableixen procediments previs a la presa de decisió, 
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42 més enllà de les regles relatives a les convocatòries. Estatutàriament es pot preveure, 
també, l’existència d’òrgans de caràcter executiu de caire unipersonal o col·legiat, tals 
com el conseller delegat, o bé una comissió executiva o permanent, als quals s’encar-
rega la gestió ordinària de l’entitat.

El règim del personal del consorci varia en funció de si es tracta de personal laboral, 
contractat per l’entitat, o de personal funcionari o estatutari adscrit, procedent d’al-
guna de les Administracions consorciades. En el primer cas, es regeixen per la norma-
tiva laboral, amb les limitacions que es puguin derivar de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic. En el segon, per la normativa funcionarial aplicable en la seva Administració 
d’origen. En tots dos cassos, resten subjectes a la normativa sobre incompatibilitats 
del personal al servei de les Administracions públiques catalanes. 

Les relacions externes dels consorcis amb tercers es regeixen pel dret privat, amb 
les limitacions que progressivament s’han anat establint, per procediments diversos, 
d’acord amb la normativa pública que els resulti d’aplicació. 

El règim de les contractacions d’obres, serveis i subministraments que els consorcis 
duguin a terme amb tercers, actualment, resten subjectes a la Llei de contractes del 
sector públic (LCSP). Als efectes d’aquesta llei, els consorcis tenen la condició de 
poder adjudicador de l’Administració i, per tant, se’ls aplica la referida norma de 
manera àmplia. Inicialment, però, els consorcis contractaven com qualsevol subjecte 
privat, amb l’única excepció que els resultaven d’aplicació les regles de la publicitat i 
la concurrència.

La compra de serveis que l’Administració titular efectua als consorcis s’articula mit-
jançant un conveni exclòs de la LCSP, per tal com es tracta d’un encàrrec de gestió 
que deriva de l’habilitació continguda a la Llei general de sanitat i pel fet que els con-
sorcis en què participa l’SCS tenen la condició de mitjà propi i servei tècnic en allò 
que afecti els esmentats encàrrecs com a negocis exclosos de la referida llei.

Per a l’assoliment de les finalitats encomanades, i fruit de la seva personalitat pròpia 
i diferenciada de la de les administracions consorciades, els consorcis gaudeixen de 
llibertat per emparar qualsevulla de les formes de gestió del servei, en substitució dels 
ens consorciats: la gestió directa, la creació d’ens jurídics instrumentals amb persona-
litat jurídica diferenciada de la del consorci, la creació d’empreses mercantils o fins i 
tot l’adjudicació del servei a un concessionari o arrendatari. 

El règim de comptabilitat que els resulta d’aplicació és el corresponent a la comptabilitat 
pública, que actua envers els consorcis com a pla marc. Aquest, però, normativament 
s’establí que havia de ser objecte de desenvolupament per part de la Intervenció General 
de la Generalitat, mitjançant plans parcials o especials, circumstància que, d’ençà que 
es va rebre el mandat del legislador l’any 1996, encara no s’ha fet efectiva. Inicialment, 
i atès que el seu finançament no era pressupostari, els consorcis no formaven part dels 
pressupostos de la Generalitat. Més endavant, però, i com ja s’ha significat, aquestes 
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entitats van passar a integrar-se en el pressupost de la Generalitat, a títol informatiu i de 
consolidació per, finalment, integrar-s’hi a plens efectes, amb la qual cosa el seu nivell 
d’endeutament computa com a endeutament de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, a efectes SEC-95 i, per tant, s’han de subjectar als procediments i les auto-
ritzacions que, amb aquesta finalitat, determini l’Administració competent.

El finançament dels consorcis es duu a terme a través de les assignacions provinents 
del contracte programa i dels ingressos que l’entitat pugui obtenir per la prestació 
de serveis al marge de la sanitat pública. Alhora, també poden rebre subvencions a 
l’explotació, i en aquest cas l’entitat està sotmesa a determinades obligacions formals. 
En tot cas, i als efectes que aquí interessen, el finançament dels consorcis no pot tenir 
la consideració de pressupostari, ja que prové (deixant de banda les eventuals subven-
cions a l’explotació) de la compra de serveis per part l’SCS o de particulars. Respecte 
a la disposició de diners i endeutaments, actualment se subjecten al sistema de tre-
soreria corporativa de la Generalitat de Catalunya amb els efectes que s’han descrit, 
fet que comporta que els representants de la Generalitat, prèviament a la concertació 
d’una operació d’aval o endeutament, han de sol·licitar autorització al Govern de la 
Generalitat o al Departament d’Economia i Finances (EiF), segons que correspongui.

El control financer d’aquestes entitats no és previ, sinó a posteriori, i es realitza a tra-
vés d’auditories, efectuades sota la coordinació de la Intervenció General. Aquestes 
entitats també estan subjectes a la fiscalització per part de la Sindicatura de Comptes, 
amb les particularitats que es descriuran en el pròxim capítol.

Pel que fa al patrimoni, els consorcis poden tenir patrimoni propi i adscrit per qual-
sevol de les Administracions consorciades. Respecte d’aquest darrer, resta subjecte 
al règim patrimonial de l’entitat que l’aporta. En tot cas, però, els esmentats béns 
conserven, malgrat l’adscripció, la qualificació jurídica originària i l’adscripció no 
comporta ni la transmissió de domini ni la desafectació. Alhora, en cas de dissolució 
del consorci, se subjecta a un règim de reversió en favor de l’Administració que n’os-
tenta la titularitat, tot incorporant el bé de què es tracti al domini públic o al privat 
de l’Administració corresponent. Respecte al patrimoni propi, aquest es regeix per les 
regles de mercat, llevat de determinats actes de disposició, en els quals actualment els 
representants de la Generalitat en el consorci necessiten obtenir l’autorització prèvia 
del Departament d’Economia i Finances o del Govern, abans de votar favorablement 
l’operació en el si de l’òrgan de govern de l’entitat. 

Pel que fa al règim d’impugnació dels actes dels consorcis, ni estatutàriament ni nor-
mativament no existeixen previsions respecte d’això. Per tant, tots aquells que afecten 
el vessant intern de la relació entre el consorci i l’Administració titular de la compe-
tència sanitària es regeixen pel dret públic i s’impugnen en via administrativa, primer, 
i davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, després, per la vis atractiva del 
règim jurídic aplicable a l’Administració. En canvi, aquells que afecten la relació ex-
terna del consorci amb tercers, els consorcis sanitaris gaudeixen de llibertat per deter-
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44 minar estatutàriament el règim d’impugnació, fet que a la pràctica s’ha traduït en què 
es regeixen per dret privat, per la qual cosa la seva impugnació és davant dels tribunals 
civils, mercantils o laborals ordinaris, segons que correspongui.

El consorcis, en tant que constitueixen la personificació jurídica d’una eina d’inter-
relació administrativa, tradicionalment han estat una figura poc regulada, fet que 
ha donat lloc a una gran llibertat i flexibilitat per establir configuracions jurídiques 
obertes i d’allò més diverses. Tot i que no existeix un marc regulatori taxat, fet que ha 
permès una àmplia discrecionalitat en la configuració estatutària d’aquestes entitats, 
això no pressuposa l’absència de límits, ja que hi actuen potestats reglades i, per tant, 
resten subjectes als límits establerts a la Constitució, la Llei general de sanitat i la 
LOSC. 

En resum, l’existència inicial de nombrosos centres de titularitat de les corporacions 
locals i beneficoassistencials de titularitat privada va conduir a l’aspiració de l’SCS 
d’obtenir sinergies entre el sector públic i privat no lucratiu, tot emprant la forma 
consorcial de personificació gràcies a les notes caracteritzadores que s’han descrit i 
que, en última instància, es van estendre a altres supòsits en què no es produïa cap 
aportació de caràcter patrimonial local, pels beneficis derivats de les formes d’associ-
ació participativa.

Les empreses públiques de la Generalitat
Les empreses públiques de la Generalitat són entitats de titularitat pública que es 
creen amb la mateixa finalitat que els consorcis: prestar un servei públic per compte 
de l’Administració, si bé sota un règim jurídic sensiblement diferent.

És un altre tipus de personificació jurídica, el fonament últim del qual cal cercar-lo 
en la Constitució espanyola, per tal com admet l’existència de la iniciativa econòmica 
pública. 

Es tracta d’una fórmula d’organització apta per gestionar de manera descentralitzada 
la prestació de serveis sanitaris que, d’acord amb el que disposa l’Estatut de l’Empresa 
Pública Catalana (EEPC), poden adoptar forma d’entitats de dret públic, o de socie-
tats civils i mercantils. En el primer cas, es tracta d’entitats de naturalesa juridicopú-
blica, mentre que, en el segon cas, la seva naturalesa és privada.

La diferència entre les unes i les altres, i d’aquestes respecte dels consorcis, se circum-
scriu a dos aspectes fonamentals. D’una banda, radica en el grau de tutela a què se 
subjecten respecte de l’Administració titular de la competència. I, de l’altra, en l’abast 
material de l’esfera en què les seves relacions envers tercers es regeixen pel dret privat. 
I tot plegat, a la pràctica, es tradueix en nivells distints de tutela, de tal manera que les 
societats mercantils van ser les que van gaudir d’un menor grau d’intensitat tutelar, 
seguides dels consorcis i, en darrer lloc, les entitats de dret públic com la personifica-
ció més tutelada. 
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Aquest escenari era el que hi havia en el moment d’importar aquestes fórmules juri-
dicoorganitzatives a la sanitat catalana, d’acord amb l’ordenament jurídic vigent ales-
hores i la interpretació que en feien tant la doctrina com la jurisprudència. Aquesta 
situació, però, actualment ha variat substancialment, de tal manera que —a la pràcti-
ca i per raó de les formes de control que haurien de ser pròpies del vessant tutelar de 
la relació d’acord amb els respectius règims de cada tipus de personificació— no és 
possible distingir aspectes que justifiquin l’existència de personificacions sota formes 
organitzatives distintes, segons que s’analitzarà més endavant.

Aquestes diferències són fruit del fet que les empreses públiques de la Generalitat 
compten amb una regulació normativa de caràcter positiu taxat que els atorga un 
major grau de concreció respecte de la regulació relativa als consorcis. I que, alhora, 
també estableix clarament quins són els trets diferencials de les entitats de dret públic 
i les societats mercantils.

Més enllà de les previsions respecte de l’òrgan competent per crear empreses públi-
ques, que en el cas de la salut queden establertes pel que en disposa la LOSC, l’EEPC 
regula, respecte d’aquestes entitats, els règims jurídics que els resulten d’aplicació en 
determinats àmbits materials que són comuns a les entitats públiques i a les societats 
mercantils. Bàsicament, se circumscriuen a aspectes de caràcter economicofinancer. 
Alhora, l’EEPC també regula els règims singulars que són propis de cadascuna d’elles. 
Així, en el cas de les entitats de dret públic, les dota d’un règim legal específic en 
matèria de contractació, patrimoni, recursos i reclamacions, mentre que, respecte de 
les societats mercantils, en regula el règim de participació, de transmissió de títols i 
de dissolució de la societat.

La idea de la qual parteix l’EEPC és la de fixar un règim concret en allò en què es 
desitja una homogeneïtat per a totes les entitats que es puguin crear sota una mateixa 
personificació, deixant llibertat en la resta per tal que la norma de creació de cada ens 
defineixi estatutàriament el que tingui per convenient i en els termes que considerin 
més adequats els règims jurídics materials que els resulten d’aplicació.

Per evitar desnaturalitzacions dels règims jurídics que determina l’EEPC, legalment 
també es blinda l’aplicabilitat d’altres cossos normatius que continguin previsions dife-
rents. Aquest blindatge es duu a terme amb la finalitat que la normativa sobre finances 
públiques de la Generalitat, patrimoni, contractació i qualsevulla altres anteriors i/o 
concomitants, però especials per raó de la matèria, no desvirtuïn la finalitat pretesa pel 
legislador en dissenyar-les, tot dotant-les d’un estatus diferenciat. Aquesta finalitat no 
és altra que la de servir a la potestat d’autoorganització que legalment ostenta la Gene-
ralitat per tal de satisfer necessitats d’interès general, que no es poden assolir a través 
dels òrgans centrals i territorials íntegrament subjectes al dret administratiu.

En aquest context, en què la regulació del marc d’actuació d’aquestes entitats pivota 
entre l’EEPC i els estatuts propis de cada entitat, l’SCS va optar per configurar-les 
amb un alt grau d’autonomia i flexibilitat d’actuació. 
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46 El resultat ha estat que estatutàriament no s’han intensificat els nivells de tutela, en el 
que afecta el vessant intern de la relació, ni tampoc s’han incorporat altres restriccions 
a l’actuació, d’acord amb el dret privat, diferents de les previstes en el mateix EEPC, 
respecte a l’actuació d’aquestes entitats amb tercers.

Tots dos tipus d’empreses públiques —entitats de dret públic i societats mercantils—, 
d’acord amb el que determina l’EEPC, han d’actuar segons els principis i criteris de 
rendibilitat, economia, productivitat i no-discriminació respecte al sector privat. 

Són aquests trets, precisament, els que jurídicament determinen l’ús d’aquesta fór-
mula, atès que són els que justifiquen l’aplicació de tècniques de gestió empresarial en 
l’actuació d’aquestes entitats. 

Alhora, també són els que donen sentit a la seva definició doctrinal com a empreses, 
en l’accepció donada per la normativa comunitària l’any 1980 en els termes següents: 
empresa pública és aquella en la qual els poders públics poden exercir, directament 
o indirectament, una influència dominant per raó de la propietat, de la participació 
financera o de les normes que la regeixen. 

Entitats de dret públic
Les empreses de la Generalitat que adopten la forma d’entitats de dret públic tenen 
personalitat jurídica pròpia, plena capacitat de dret públic i de dret privat i un patri-
moni i tresoreria propis que els garanteix l’autonomia. Es tracta d’entitats que estan 
íntegrament participades per l’SCS, al qual formalment s’adscriuen. Fruit d’aquesta 
circumstància, se subjecten a un règim de tutela administrativa i, per mandat del 
legislador, ajusten la seva actuació al dret privat, en el vessant extern de la seva relació 
envers tercers.

L’habilitació per crear entitats de dret públic, de la mateixa manera que en el cas dels 
consorcis, deriva de la LOSC. Per tant, no s’hi apliquen les previsions que respecte d’ai-
xò es contenen a l’EEPC, sinó que es creen mitjançant un acord del Govern de la Ge-
neralitat, el qual determina les funcions que s’atribueixen a l’empresa, els recursos que 
se li assignen, les bases de la seva organització i el seu règim jurídic. Per aquest motiu, es 
tracta d’un instrument que atorga una gran plasticitat a l’hora de determinar les opcions 
de política sanitària que serveixin millor per al compliment de les finalitats preteses. 

Respecte al règim que els resulta d’aplicació, l’EEPC disposa que, amb caràcter gene-
ral, l’activitat d’aquestes entitats s’ha de subjectar a les normes de dret civil, mercantil 
i laboral. 

Les excepcions concretes a aquest règim les estableix també el legislador, circumscri-
vint-les a un doble nivell: s’exceptua del règim de dret privat, d’una banda, el que el 
mateix EEPC determini i, de l’altra, aquelles matèries referents a les seves relacions de 
tutela amb l’Administració. Deixa, però, llibertat al poder públic que les crea per res-
tringir l’aplicabilitat del dret privat a altres àmbits que consideri necessaris per donar 
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un millor servei a les necessitats que fonamenten la seva raó de ser en el que afecta el 
vessant extern de la relació.

Pel que fa a aquells aspectes que afecten l’esfera pública de poder i que, per tant, tra-
dicionalment es regeixen pel dret públic en l’àmbit de l’actuació de l’Administració 
territorial, el legislador desdibuixa per a les entitats de dret públic les nítides fronteres 
entre el dret públic i el privat per establir un règim híbrid. De tal manera que pres-
cindeix dels procediments que comporten una burocratització del sistema, però sense 
rebaixar les garanties inherents al servei públic. No debades les entitats de dret públic 
poden exercir potestats públiques per delegació de l’Administració, com a aspecte que 
justifica la seva subjecció a majors quotes de tutela, establertes per imperatiu legal.

Es tracta d’un tipus de personificació jurídica especialment atractiva per a la gestió de 
serveis sanitaris, pel fet que ofereix la possibilitat de gaudir dels avantatges de tots dos 
ordenaments —el públic i el privat— sense haver de suportar-ne els inconvenients. 
Així, i com a conseqüència de la seva personalitat jurídica pública, s’escapa dels aspec-
tes més enutjosos de la legislació mercantil, com el control de la competència deslleial 
o la normativa sobre abús de posició dominant, ja que les entitats no tenen condició 
mercantil d’anònimes. I, alhora, en qualitat de persona pública, pot ostentar potestats 
administratives, no ha d’aplicar les lleis generals sobre formació de la voluntat de les 
administracions públiques ni sotmetre’s als mecanismes de control propis d’aquestes; 
pot ajustar la seva actuació al dret privat en matèria de personal i patrimoni i gaudir 
d’un règim pressupostari menys exigent.

Respecte als règims jurídics materials de les entitats de dret públic, cal dir que és 
predicable per a elles tot allò que s’ha exposat arran dels consorcis, atès que aquests 
estatutàriament s’hi van assimilar per passar a configurar-se a manera i semblança 
d’aquestes, davant de la manca d’una regulació normativopositiva concreta.

Malgrat això, les entitats de dret públic compten amb algunes singularitats respecte 
dels consorcis que afecten el control i la tutela d’aquestes entitats. Així, d’una banda, 
els seus òrgans de govern compten amb una composició que íntegrament representa 
l’SCS, i és aquest qui nomena, per tant, tots els seus representants. D’altra banda, 
aquestes entitats normativament compten amb peculiaritats que afecten alguns dels 
seus règims jurídics materials, tradicionalment associats a l’esfera pública de poder, i 
en els quals l’òrgan de govern de l’entitat no és totalment lliure per formar la seva vo-
luntat, sinó que aquesta està condicionada a determinats procediments de supervisió, 
control o tutela de la propietat, que són normativament superiors als dels consorcis.

Així, en l’àmbit patrimonial, cal un procediment específic per desafectar els béns que 
tenen adscrits; és necessari subjectar-se a un procediment autoritzador previ per a la 
transmissió de béns propis, per a l’establiment de les tarifes dels serveis o per fer ús de 
l’endeutament i la prestació d’avals, entre d’altres. Alhora, les obligacions contretes 
per aquetes entitats no es poden requerir per la via de constrenyiment; el seu pro-
grama anual d’actuació, inversions i finançament és aprovat per un òrgan extern de 
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48 l’entitat, de la mateixa manera que les variacions pressupostaries, i tenen l’obligació 
d’elaborar un pressupost de capital de caràcter preventiu i un pressupost d’explotació 
i un balanç que formen part del pressupost de la Generalitat. El control financer 
d’aquestes entitats és molt més tutelat que no pas el dels consorcis, atesa l’obligació 
de tramesa d’informació periòdica a la Intervenció General de la Generalitat. I, per 
acabar, legalment tenen establert un règim de recursos i reclamacions en via admi-
nistrativa, la darrera instància dels quals correspon al titular del departament i que 
en seu judicial es resolen en la jurisdicció contenciosa i no en l’ordinària, cosa que 
no necessàriament hauria d’ocórrer en els consorcis si la seva norma de creació ho 
disposés altrament.

Les peculiaritats que s’han descrit respecte dels règims jurídics de les entitats de dret 
públic bàsicament es trobaven compreses en l’EEPC i, en el que afectava les especiali-
tats pròpies de la matèria, també en la normativa sobre finances públiques i de patri-
moni de la Generalitat. Les regulacions contingudes en aquests dos cossos legals, però, 
en un principi eren coherents i congruents amb les previsions de l’EEPC. Amb el pas 
del temps, però, el legislador català ha inclòs en aquestes i altres lleis determinades pre-
visions que completen el règim jurídic de les empreses públiques, en una línia que no 
sempre és respectuosa amb la filosofia que inicialment va inspirar l’EEPC quan les va 
dotar d’un règim diferenciat de dret privat. A la pràctica comporta que s’incrementin 
els aspectes que són objecte de tutela, control i fiscalització. Aquest, però, és un tema 
que serà objecte de tractament en el capítol següent.

Les societats mercantils
La societat mercantil és una altra de les personificacions que la LOSC admet per a la 
gestió de serveis sanitaris. 

Aquestes, de la mateixa manera que les entitats de dret públic, també tenen persona-
litat jurídica pròpia i ajusten la seva actuació al dret privat, tot i que amb una major 
intensitat que aquelles, ja que no resten sotmeses a un règim explícit de tutela de la 
Generalitat en el que afecta el vessant intern de la relació amb l’Administració. 

Les societats mercantils de caràcter públic, d’acord amb la normativa que els resulta 
d’aplicació, poden ser de dos tipus. D’una banda, les participades majoritàriament, 
de manera directa o indirecta, per la Generalitat. I, de l’altra, les vinculades a ella, en 
el sentit que gestionen serveis públics autonòmics, bé perquè han subscrit un conveni 
amb la Generalitat, bé perquè aquesta té la facultat de designar tots o una part dels 
òrgans de direcció o bé perquè hi participa, directament o indirectament, com a mí-
nim amb un cinc per cent del capital social.

Aquestes societats públiques conformen un tipus societari sui generis que les dota d’un 
estatut propi i diferenciat del general, de tal manera que, de manera progressiva, s’ha 
anat modificant el règim general de les societats mercantils en elements d’aquestes 
societats, tals com l’expressió de la voluntat de constituir del soci públic, el règim d’al-
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gunes aportacions socials, la manera d’organitzar el capital, la seva transmissió i, en 
darrer lloc, l’organització corporativa, que està condicionada en el seu comportament 
pel fet de tractar-se de societats integrades en el sector públic.

La configuració de l’esmentat estatut diferenciat per a les mercantils públiques fou 
possible, precisament, per la flexibilitat de la configuració jurídica del tipus genèric, 
per tal com és aplicable a fins i funcions intercanviables, de tal manera que permetia 
modificar el model legal general per adequar-lo a les exigències del tràfic, amb pre-
sència de l’Administració, sense alterar el que constitueix el nucli essencial del règim 
juridicosocietari general. 

El resultat n’ha estat que la seva regulació no està compresa en un únic cos legal que 
les doti d’un règim legal uniforme, complet i taxat, sinó que, amb caràcter general, 
es regeixen per la normativa aplicable al model legal tipus d’aquestes societats, i, en 
tot allò en què s’aparten del règim general, la seva regulació es conté en normes de 
caràcter públic i en els seus propis estatuts. 

Així, d’acord amb el que disposa l’EEPC, aquestes societats públiques mercantils es 
regeixen per les normes civils, mercantils i laborals per a l’assoliment de les finalitats 
assignades per l’Estatut d’autonomia. Per tant, pel que fa al règim societari, la seva 
normativa d’aplicació és la general de les societats anònimes i limitades de capital 
íntegrament privat. En el que afecta les seves especificitats —derivades del fet que 
gestionen serveis públics i són controlades per un soci públic—, es regeixen per les 
disposicions contingudes a l’EEPC. El legislador català, per assegurar que no es pro-
duïssin desnaturalitzacions del règim jurídic que va preveure i dissenyar com a propi 
i específic d’elles, va incloure una clàusula de garantia d’acord amb la qual a aquestes 
societats no els resultaven d’aplicació les previsions de la Llei de finances públiques de 
la Generalitat de Catalunya ni de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya 
que s’oposessin a les previsions contingudes a l’EEPC. 

Entre totes les fórmules juridicoorganitzatives que s’han anat tractant, la societat mer-
cantil era, en el moment d’implantar-se el model sanitari, la que gaudia de més elasti-
citat en la conjugació del règim públic i privat en la prossecució d’un fi social d’interès 
públic. De tal manera que, un cop expressada la voluntat de l’Administració per crear 
la societat, a través del corresponent acord de Govern, es disgregava definitivament el 
règim públic i el privat, per passar a predominar netament i clarament aquest darrer. 

Així, un cop el Govern de la Generalitat autoritza la creació d’una societat anònima 
pública (SAP) i n’aprova els estatuts que n’han de regir el funcionament, aquesta, de 
la mateixa manera que les societats íntegrament formades per capital privat, requereix 
una escriptura pública solemne que doni inici al procés fundacional. I, un cop inscri-
ta en el corresponent Registre mercantil, el règim jurídic inicialment previst per a les 
SAP preveia que exclusivament es regissin per la normativa privada i pels seus propis 
estatus elevats a escriptura pública, que reflectien les dues dimensions típiques del 
negoci societari fundacional: l’obligacional i l’organitzativa.
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50 Es tractava, doncs, d’una forma especialment atractiva per donar resposta al major 
dinamisme que requereix l’actuació d’un sector tan essencial com és la provisió de 
serveis sanitaris a la ciutadania, ja que permetia mantenir el control públic de l’orga-
nització jurídica, però intensament sotmesa al dret privat i sota una formulació escas-
sament tutelada. En efecte, gràcies a la flexibilitat del seu règim jurídic, es permetia al 
soci —en aquest cas l’SCS— decidir i executar amb gran llibertat i rapidesa la política 
empresarial i financera. Fins i tot la seva comptabilitat, per l’especial vis atractiva de la 
fe pública registral, era íntegrament aplicable a les societats de capital privat. 

En aquest sentit, inicialment les SAP van ser legalment i doctrinalment concebudes 
com a instruments jurídics privats posats al servei de l’Administració que, més enllà 
de les peculiaritats descrites, deixaven de ser «empreses públiques» per permetre que 
l’Administració organitzés la seva activitat empresarial a través seu (SAP) com un 
agent econòmic més.

I, en congruència amb l’anterior, el règim legal específic per a les SAP que l’EEPC 
conté envers elles, per tractar-se de societats de titularitat pública, se circumscriu als 
aspectes següents: regula l’òrgan competent per expressar la voluntat de constituir 
la societat i el contingut de l’acte (objecte social, capital fundacional de la societat, 
percentatge de participació de la Generalitat, forma que ha d’adoptar aquesta), així 
com l’òrgan competent per aprovar els estatuts que han de regir la societat. Igualment 
regula el procediment i determinades formalitats per adquirir i alienar títols represen-
tatius de capital de la mateixa societat o d’una altra, per perdre la posició majoritària, 
per acordar les variacions de capital i per realitzar operacions d’endeutament.

En l’àmbit economicofinancer, disposa que és preceptiu elaborar anualment un pro-
grama d’actuació, inversions i finançament i un pressupost preventiu d’explotació, 
de les mateixes característiques que els de les entitats de dret públic. Pel que fa al 
control financer, s’estableix que s’ha de dur a terme a posteriori, a través d’auditories. 
I respecte del personal que presti servei en aquestes entitats, preveu que se sotmeti a 
les normes civils, mercantils i laborals que corresponguin.

Per tant, d’acord amb el que s’ha exposat, aquestes són les úniques particularitats del 
règim jurídic de les SAP que s’aparten de la regulació general sobre societats anònimes 
(SA). En efecte, la lectura conjunta de tots els preceptes de l’EEPC relatius a tots els 
tipus d’entitats que s’hi regulen —organismes autònoms, entitats de dret públic i 
societats participades o vinculades a la Generalitat— posen de manifest que el legisla-
dor va adoptar una actitud regulatòria explícita i concreta en determinats àmbits que 
afecten els organismes autònoms i les entitats de dret públic, mentre que no efectua 
previsions específiques, respecte d’aquests mateixos àmbits, per a les societats civils i 
mercantils. Així doncs, d’acord amb les regles de la interpretació hermenèutica de les 
normes, cal concloure que on la norma no fa previsió concreta per a un determinat 
aspecte en relació amb les SAP, el règim que li resulta d’aplicació és el general de les 
SA i, si no n’hi ha, el que determinin les previsions estatutàries de l’entitat.
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I, en coherència amb l’anterior, inicialment, les SAP contractaven el seu personal 
d’acord amb la normativa laboral i respectant els principis de mèrit i capacitat; el seu 
règim de recursos era el privat i la seva jurisdicció era la civil i la social; la contractació 
d’obres, béns i serveis no se cenyia a la normativa pública, atès que exclusivament 
estava lligada als principis de publicitat i concurrència; podia recórrer com qualsevol 
altra societat al crèdit i l’endeutament; no tenia limitacions patrimonials, i el seu con-
trol financer posterior a les auditories se circumscrivia a retre comptes a la Sindicatura 
de Comptes i al Tribunal de Comptes.

Des de l’any 2004, però, aquesta situació ha anat canviant progressivament, fruit de 
diversos canvis normatius que han incidit de manera substancial en el seu règim i la 
seva configuració jurídica, que provenen d’instàncies diverses i que també han afectat 
les altres entitats analitzades al llarg d’aquest estudi, tal com ja s’ha indicat en el seu 
moment.
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52 Annex 1. Trets definidors i diferenciadors dels consorcis,  
les entitats de dret públic i les societats mercantils.

Entitats de dret públic Societats mercantils Consorcis

Definició Empresa pública  
de la Generalitat a 
la qual s’encarrega la 
realització d’activitats 
o la gestió de serveis 
o producció de béns 
d’interès públic  
susceptibles de  
contraprestació  
econòmica

Societat anònima 
en la qual  
l’Administració 
pública o els seus 
organismes  
compten amb la 
majoria de les seves 
accions

Entitat pública  
en la qual  
participen diverses 
Administracions  
o institucions sense 
finalitat de lucre  
per gestionar serveis 
d’interès comú

Titularitat Pública Pública Pública

Naturalesa Pública Privada Pública

Caràcter Empresarial Mercantil Associatiu

Règim jurídic Privat Privat Públic i privat

Contractació amb 
l’administració 
sanitària

Conveni exclòs LCSP Conveni exclòs 
LCSP

Conveni exclòs 
LCSP

Contractació 
amb tercers

-  LCSP

-  Poder adjudicador 
no Administració

-  Instruccions  
internes

-  Mitjà propi

-  LCSP

-  Poder no  
adjudicador  
Administració

-  Instruccions  
internes

-  Mitjà propi

-  LCSP

-  Poder adjudicador 
Administració

-  Plecs de clàusules 
administratives

-  Mitjà propi

Control financer Posterior  
per auditoria 

Posterior  
per auditoria 

Posterior  
per auditoria 

Comptabilitat Pública Privada Pública

Pressupost Estimatiu Estimatiu Estimatiu

Personal Laboral Laboral Laboral

Òrgan de govern Consell  
d’Administració

Consell Rector Consell  
d’Administració

Nomenament  
dels membres

Acord de Govern Resolució  
administrativa

Resolució  
administrativa
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Finançament  
de l’activitat

-  Ingressos propis

-  Contracte programa

-  Subvencions  
a l’explotació

-  Ingressos propis

-  Contracte  
programa 

-  Subvencions  
a l’explotació

-  Ingressos propis

-  Contracte  
programa 

-  Subvencions  
a l’explotació

Classificació 
SEC-95

Sector públic:  
prestadors de serveis 
no finançats  
majoritàriament  
amb ingressos  
comercials

Sector públic:  
prestadors de 
serveis no finançats 
majoritàriament 
amb ingressos 
comercials

Sector públic:  
prestadors de 
serveis no finançats 
majoritàriament 
amb ingressos 
comercials
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54 Annex 2. Tipologies de consorcis, entitats consorciades  
i percentatges de participació

Consorcis legals

Entitats consorciades

Consorci 
Sanitari  
de Barcelona

1. Generalitat de Catalunya

2. Ajuntament de Barcelona

10 vocals:

• 6 Dept. de Salut 
• 4 Ajuntament

Dept.  
de Salut

Consorcis interadministratius

Entitats consorciades

Consorci 
Sanitari  
de l’Anoia

1. CatSalut

2.  Consell Comarcal de l’Anoia

3.  Ajuntament d’Igualada

10 vocals:

• 6 CatSalut 
• 3 Ajuntament 
• 1 Consell Comarcal

CatSalut

Consorci 
Sanitari  
del Maresme

1. CatSalut

2.  Consell Comarcal del Maresme

3.  Ajuntament de Mataró

10 vocals:

• 6 CatSalut
• 3 Ajuntament
• 1 Consell Comarcal

CatSalut

Consorcis entre administracions i entitats privades

Entitats consorciades

Consorci  
Sanitari de 
l’Alt Penedès

1. CatSalut

2.  Consell Comarcal  
de l’Alt Penedès

3.  Ajuntament de Vilafranca  
del Penedès

4.  Fundació Hospital  
de Vilafranca

9 vocals:

• 5 CatSalut
• 2 Ajuntament
• 1 Consell Comarcal
• 1 Fundació

CatSalut

Consorci 
Sanitari  
Integral

1. CatSalut

2.  Consell Comarcal  
del Baix Llobregat

3.  Ajuntament de l’Hospitalet  
de Llobregat

4.  Ajuntament  
de Sant Joan Despí

5. Institut Català de la Salut

6. Creu Roja

16 vocals:

• 10 CatSalut
• 2 ICS
• 1 Ajuntament
• 1 Ajuntament
• 1 Consell Comarcal
• 1 Creu Roja

CatSalut
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Entitats consorciades

Consorci 
Sanitari  
de Mollet  
del Vallès

1. CatSalut

2. Ajuntament de Mollet

3.  Fundació Privada Hospital  
de Mollet del Vallès

 10 vocals:

• 6 CatSalut
• 2 Ajuntament
• 2 Fundació

CatSalut

Consorci 
Sanitari  
de Terrassa

1. Generalitat de Catalunya

2. Ajuntament de Terrassa

3. Fundació Privada Sant Llàtzer

10 vocals:

• 6 Dept. de Salut
• 2 Ajuntament 
• 2 Fundació

Dept.  
de Salut

Corporació 
Sanitària  
Parc Taulí

1. Generalitat de Catalunya

2. Ajuntament de Sabadell

3.  Fundació Hospital  
Casa Beneficència

4. Sabadell Mutual

5. Mutualitat de Previsió Social

6.  Universitat Autònoma  
de Barcelona

7. Caixa d’Estalvis de Sabadell

11 vocals:

• 6 Dept. de Salut
• 1  per cadascuna 

resta d’entitats 
consorciades Dept.  

de Salut

Consorci  
Hospitalari  
de Vic

1. Generalitat de Catalunya

2.  Fundació Hospital  
de la Santa Creu de Vic

6 vocals:

• 4 Dept. de Salut
• 2 Fundació

Dept.  
de Salut

Consorci 
Sanitari  
de la Selva

1. CatSalut

2. Consell Comarcal de la Selva

3. Ajuntament de Blanes

4.  Fundació Hospital Asil  
de Sant Jaume de Blanes

7 vocals:

• 4 CatSalut
• 1  per cadascuna 

resta entitats 
consorciades

CatSalut

Consorci del 
Laboratori In-
tercomarcal de 
l’Alt Penedès, 
l’Anoia i el 
Garraf

1. CatSalut

2. Institut Català de la Salut

3. Fundació Sanitària d’Igualada

4.  Consorci Sanitari de l’Alt 
Penedès

5.  Hospital Residència Sant  
Camil de Sant Pere de Ribes

7 vocals:

• 2 CatSalut 
• 2 ICS 
• 1  per cadascuna 

resta entitats 
consorciades

Dept.  
de Salut

Corporació 
de Salut del 
Maresme  
i la Selva

1.  Organisme Autònom Local 
Hospital Sant Jaume de Calella

2. Consorci Sanitari de la Selva

3.  Fundació Hospital Asil  
Sant Jaume de Blanes

12 vocals:

• 6 OAL 
• 2 Consorci Sanitari 
• 2 Fundació 

Dept.  
de Salut
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56 Annex 3. Empreses de la Generalitat, naturalesa jurídica  
i funcions encomanades

Empresa Naturalesa Funcions

Agència d’Avaluació  
i Tecnologies Mèdiques

Entitat de dret 
públic

Estudi sistemàtic de la relació entre els riscos 
i els beneficis de les tecnologies sanitàries

Sistema  
d’Emergències  
Mèdiques

Societat  
mercantil 

Atenció de les emergències mèdiques desen-
volupant les activitats necessàries per garantir 
l’atenció prehospitalària, el transport assistit i 
l’ingrés en el centre adequat de malalts aguts

Energètica  
d’Instal·lacions  
Sanitàries

Societat  
mercantil

Millora de l’eficiència energètica dels  
centres sanitaris

Institut de Diagnòstic 
per la Imatge

Entitat  
de dret públic

Serveis de diagnòstic d’alta tecnologia mit-
jançant tècniques de ressonància magnètica

Banc de Sang  
i Teixits

Entitat  
de dret públic

Garanteix la qualitat de la donació i la trans-
fusió, assumeix la funció d’hemovigilància  
i és el centre de referència per al diagnòstic i 
seguiment dels problemes relacionats amb  
les donacions

Institut Català  
d’Oncologia

Entitat  
de dret públic

Serveis de diagnòstic, tractament, prevenció, 
formació i investigació del càncer

Gestió i Prestació  
de Serveis de Salut

Entitat  
de dret públic

Serveis d’atenció sanitària, promoció  
de la salut, prevenció de malalties, atenció 
sociosanitària

Parc Sanitari  
Pere Virgili

Entitat  
de dret públic

Serveis d’atenció sanitària, promoció  
de la salut, prevenció de malalties, atenció 
sociosanitària

Institut  
d’Assistència  
Sanitària

Entitat  
de dret públic

Serveis d’atenció sanitària, promoció  
de la salut, prevenció de malalties, atenció 
sociosanitària

Gestió de Serveis 
Sanitaris

Entitat  
de dret públic

Serveis d’atenció sanitària, promoció  
de la salut, prevenció de malalties, atenció 
sociosanitària

Institut Català  
de la Salut

Entitat  
de dret públic

Serveis d’atenció sanitària, promoció  
de la salut, prevenció de malalties, atenció 
sociosanitària
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1. Orígens històrics del model
Al principi de la dècada de 1980, quan la Generalitat de Catalunya va assumir les 
competències en matèria de sanitat, la situació dels dispositius sanitaris a Catalunya 
presentava un mapa molt diferent al de la resta de l’Estat: la Seguretat Social durant 
els anys del franquisme, havia optat per una planificació de recursos basada en la cons-
trucció de grans hospitals i residències a les capitals de província, així com a Tortosa i 
als grans nuclis urbans de la conurbació de Barcelona (a Badalona i a l’Hospitalet de 
Llobregat). L’oferta de serveis la complementava una àmplia xarxa d’hospitals petits 
i mitjans vinculats al món local i associatiu, de llarga tradició històrica i fortament 
arrelats al territori. Així, l’any 1981 —any de les transferències sanitàries a la Generali-
tat— els llits de la Seguretat Social només representaven el 34% del total a Catalunya. 

Partint d’aquesta realitat, el primer Mapa sanitari (1980) i el Pla de reordenació hos-
pitalària (1983) van conformar una aposta política de consens en la qual es decidia 
aprofitar, per a la prestació dels serveis a càrrec de l’Administració sanitària, la totalitat 
dels recursos existents distribuïts per tot el territori (els grans hospitals transferits de la 
Seguretat Social i la xarxa d’hospitals petits i mitjans de titularitat diversa), per con-
figurar un model que va permetre capitalitzar l’expertesa en la gestió dels dispositius 
sanitaris d’una llarga tradició d’entitats municipalistes i civils històricament dedicades 
a l’atenció de la salut.

La creació dels primers consorcis
Així configurada la xarxa, la Generalitat es troba amb l’existència de tres hospitals 
construïts en la darrera etapa de l’Instituto Nacional de Previsión (INP) de la Segu-
retat Social, en zones densament poblades, que no havien arribat a entrar en funcio-
nament: l’Hospital General de Vic, el complex hospitalari del Parc Taulí de Sabadell i 
l’Hospital de Terrassa (o Hospital de la Mancomunitat Sabadell-Terrassa).

Si bé s’hauria pogut optar per encomanar la gestió directa a l’Institut Català de la Sa-
lut (ICS) —ens creat l’any 1983 per a la gestió dels serveis i les prestacions sanitàries 
transferits de la Seguretat Social—, la posada en marxa d’aquests nous hospitals va 
conduir a la creació dels primers consorcis (Consorci Hospitalari de Vic, Consorci 
Hospitalari del Parc Taulí i Consorci Hospitalari de Terrassa), una fórmula organitza-
tiva innovadora que permetia, d’una banda, la participació activa de les administra-
cions locals en la gestió d’aquests nous dispositius, i de l’altra, una gestió àgil i amb 

Aquest capítol s’ha elaborat a partir del document que resumeix els debats i les conclusions del grup 
d’empreses públiques i consorcis reunit l’any 2006, format per: Francesc Longo (ESADE), Fèlix  
González (Gestió de Serveis Sanitaris de Lleida), Josep Fité (Consorci Sanitari Integral), Pere Vallribera 
(Consorci Sanitaris de Terrrassa), Pere Soley (Consorci Sanitari del Maresme), Santiago Nofuentes 
(Consorci Sanitari Integral), Rafael Gomáriz (CatSalut), Enric Mangas (Consorci Sanitari de Barcelona), 
Javier Niño (CatSalut), Xavier Conill (CatSalut) i Alicia Ávila (CatSalut).
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60 importants graus d’autonomia sota la idea d’una gestió més empresarial que no pas 
administrativa. 

Així, la fórmula del consorci naixia com un punt de trobada entre la Generalitat, 
l’administració local i el món associatiu dels diferents territoris, que configurava un 
model de gestió participatiu i professionalitzat orientat a l’eficiència.

Consolidació i extensió del model
La valoració positiva d’aquestes primeres experiències porta a l’extensió progressiva del 
model en funció de la posada en marxa de nous hospitals,1 generalment de substitució 
(Blanes, Mataró, Igualada,...). Sota la fórmula del consorci, «la Generalitat ha aportat», 
en la major part dels supòsits, «l’esforç inversor i els recursos econòmics ordinaris mit-
jançant la compra de serveis, i la resta d’entitats consorciades han aportat els recursos 
humans i l’experiència de gestió empresarial dels centres sanitaris» (Marsal, 1998).

Des d’un punt de vista polític, la fórmula del consorci permet articular una doble 
legitimitat de les organitzacions; d’una banda, la legitimitat institucional, d’insti-
tució pública i gestora de recursos col·lectius, proporcionada pels representants 
nomenats pel Govern i, de l’altra, una legitimitat social de base local, proporcionada 
per l’administració local i el teixit associatiu de la comunitat a la qual dóna servei. 
Ambdues legitimitats tenen en el consell rector (o consell de govern) un punt de 
trobada i de pacte social que dóna més fortalesa i arrelament social a la institució 
(Cuervo, 1998).

Des d’un punt de vista del seu model de gestió, «es tracta de fer més eficaces les ins-
titucions públiques mitjançant una gestió empresarial amb una presència més forta, 
i sobretot més efectiva, de les institucions que componen l’entramat del nostre estat 
democràtic i de representants del teixit social» (Cuervo, 1998).

Un cas atípic és el Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), que no es dedica a la presta-
ció directa de serveis assistencials, sinó que té naturalesa de consorci legal entre la Ge-
neralitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona —en virtut de la Carta Municipal 
de Barcelona— amb la finalitat de planificar i coordinar conjuntament els recursos 
sanitaris del municipi, i que assumeix les funcions previstes per a les regions sanitàries 
del CatSalut en l’àmbit de la ciutat de Barcelona. 

Un altre cas particular és el del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Pene-
dès, l’Anoia i el Garraf, per a la gestió única dels serveis de laboratori de les entitats 
que s’adscriguin al Consorci, a l’efecte de d’optimitzar la utilització dels recursos 
disponibles.

1  En són excepcions els primers hospitals construïts per la Generalitat (a Móra d’Ebre i a la Vall 
d’Aran) i l’Hospital del Pallars, per als quals es fan servir altres fórmules, també basades en l’agilitat 
de gestió (concessions administratives).
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L’origen de les empreses públiques
Les empreses públiques tenen un origen diferent al dels consorcis, però comparteixen 
un objectiu comú que vincula totes dues fórmules jurídiques: la voluntat d’introduir 
en la gestió de la sanitat pública criteris d’actuació empresarial que promoguin l’efi-
ciència i una capacitat de resposta més àgil als canvis en l’entorn i a la demanda de 
serveis, entenent que «l’eficàcia de la prestació sanitària demana flexibilitat (llibertat) 
jurídica i, per això, s’acull al dret privat» (Cuervo, 1998).

Algunes d’aquestes empreses públiques es van crear «amb la finalitat de dotar l’Ins-
titut Català de la Salut amb instruments de gestió similars als de la resta d’entitats 
proveïdores del sistema sanitari públic». En alguns casos, la nova entitat es crea per a 
la prestació de serveis o productes intermedis (Institut de Diagnòstic per la Imatge, 
Banc de Sang i Teixits), mentre que en altres casos assumeix serveis d’atenció més 
integral (Institut Català d’Oncologia) (Marsal, 1998).

Hi ha un segon grup d’empreses que tenen l’origen en el traspàs a la Generalitat de 
dispositius sanitaris que estaven sota la titularitat d’altres administracions. La situació 
de partida d’aquestes institucions (amb un cert nombre de personal funcionari que 
cal integrar en el si de la nova organització) fa que es plantegi com a millor solució 
la creació d’empreses públiques la titularitat de les quals és al cent per cent de la 
Generalitat. És el cas dels centres traspassats de les diputacions de Lleida, Girona i 
Tarragona, que van portar a la creació de les empreses públiques Gestió de Serveis 
Sanitaris (Lleida), Institut d’Assistència Sanitària (IAS), i Gestió i Prestació de Serveis 
de Salut (Tarragona). Un altre exemple és la creació de l’empresa Parc Sanitari Pere 
Virgili, per gestionar la concessió demanial relativa a l’immoble de l’Hospital Militar 
de Barcelona, que es va atorgar en favor del CatSalut mitjançant conveni subscrit 
amb el Ministeri de Defensa de l’Estat espanyol.

Altres empreses neixen amb finalitats instrumentals i de servei diverses: Energètica 
d’Instal·lacions Sanitàries (gestió de programes i projectes d’eficiència energètica en 
els centres sanitaris de la xarxa pública), Sistema d’Emergències Mèdiques (atenció a 
les emergències i urgències extrahospitalàries) i Agència d’Avaluació de Tecnologia i 
Recerca Mèdiques.
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62 2. Principis que identifiquen el model
La xarxa d’empreses públiques adscrites i de consorcis participats per la Generalitat 
ha anat creixent i consolidant-se durant els darrers vint anys, fins arribar finalment a 
constituir un dels principals identificadors de l’anomenat model sanitari català. 

Proximitat dels serveis al territori
El model sanitari català respon a una consolidada cultura històrica de participació de 
la societat civil i del món local en la prestació dels serveis sanitaris i socials, i ha con-
figurat un model de proximitat que acosta els dispositius al territori i que ha aportat 
com a avantatge principal la facilitat d’accés de la població als serveis.

Pel que fa a l’atenció especialitzada, s’articula una xarxa d’hospitals comarcals dis-
tribuïts per tot el territori, de propietat exclusiva o compartida entre ajuntaments, 
consells comarcals, diputacions, la Generalitat i altres entitats sense afany de lucre per 
via de diverses fórmules organitzatives, de les quals la figura jurídica del consorci és 
una de les més esteses i consolidades en el sector.

Tal com veurem més endavant, una de les principals tendències en l’evolució del mo-
del ha estat la transformació progressiva de les entitats gestores d’aquests hospitals co-
marcals en organitzacions sanitàries integrades (OSI) que assumeixen la gestió d’altres 
centres i serveis en l’àmbit territorial de referència. Aquesta tendència ha significat, 
a més, una extensió encara superior de la fórmula del consorci, en aquest cas seguint 
una lògica d’integració organitzativa de les entitats gestores dels diferents dispositius 
d’atenció sanitària al territori, amb la voluntat d’afavorir la coordinació entre centres 
i nivells assistencials. És el cas, per exemple, de la integració del Consorci Sanitari de 
la Selva (ens gestor de l’Hospital de Blanes) a la Corporació de Salut del Maresme i 
la Selva (2001), o el cas de la creació del nou Consorci Sanitari del Garraf 2 (2009) 
per a la gestió integrada dels dos dispositius d’assistència hospitalària de la comarca 
(l’Hospital Comarcal Sant Antoni Abat i l’Hospital Residència Sant Camil).

Autonomia de gestió de les entitats proveïdores
La realitat concreta de la sanitat catalana, amb una tradició històrica de participació 
del món local i associatiu en la prestació dels serveis sanitaris, va facilitar la introduc-
ció —amb més rapidesa que a la resta de l’Estat— de postulats i paradigmes de canvi 
com el de la separació de les funcions de finançament (públic) i provisió (diversifica-
da). El model es basa en l’autonomia de gestió de les institucions i les organitzacions 
proveïdores (incloses les empreses públiques i els consorcis, en endavant EPIC), i 
cerca l’adequada combinació entre l’adopció de criteris empresarials en la gestió dels 

2  El Consorci Sanitari del Garraf és un ens de caràcter local, sense participació de la Generalitat de 
Catalunya. El Consell Rector del Consorci està format pels alcaldes dels set municipis de l’Àrea 
Sanitària del Garraf i representants de les fundacions privades dels dos hospitals de la comarca.
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centres com a estímul d’eficàcia i eficiència, la garantia del compliment dels fins gene-
rals i la garantia de l’equitat entre els ciutadans a través de les funcions de planificació, 
assegurament i finançament reservades a l’Administració (Departament de Salut - 
CatSalut) (Cuervo,1998). 

La presència de representants del CatSalut en els òrgans de govern de les EPIC ha 
estat en ocasions qüestionada pel fet de considerar que dilueix el principi bàsic de 
separació de funcions. El cert és, però, que la decisió de crear aquest tipus d’entitats 
(gestió indirecta de serveis) és precisament la via adoptada pel CatSalut a fi de pre-
servar el principi d’autonomia de gestió de les entitats proveïdores que són de la seva 
titularitat, participant en la governança de la institució en tant que «propietat».

Consens polític
El model sanitari català ha estat sempre regit per la voluntat de la negociació i el con-
sens polític. Aquest consens no es limita a l’àmbit parlamentari, sinó que es manifesta 
també en l’àmbit territorial entre la Generalitat i les administracions locals. La parti-
cipació dels diferents municipis, independentment del color polític de cada moment, 
en els òrgans de direcció i participació del Servei Català de la Salut constitueix un bon 
exemple d’aquesta voluntat de cercar el consens, però potser el cas més paradigmàtic 
sigui el pacte polític i social que porta a la constitució dels diferents consorcis sanitaris 
d’àmbit territorial.
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L’ICS ha estat tradicionalment l’únic proveïdor de la xarxa que s’ha regit pel model 
de gestió propi del sector públic administratiu. L’any 2007, l’aprovació de la nova llei 
de l’ICS va culminar el procés de transformació de l’entitat en empresa pública i va 
refermar l’aposta política pel model EPIC en l’entorn de les institucions prestadores 
de serveis sanitaris que són titularitat de la Generalitat de Catalunya. Si considerem 
l’ICS com a empresa pública, el pes de les EPIC concentra, per a l’any 2010, el 62% 
del total del pressupost de compra de serveis sanitaris del CatSalut. 

Gràfic 2. Activitat assistencial prestada per la Xarxa sanitària d’utilització 
pública a compte del CatSalut4 (finançament pressupostat per al 2010)

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat de 2010.

De la gestió d’hospitals a organitzacions sanitàries 
integrades
Si bé l’origen de les EPIC es vincula principalment a la gestió d’hospitals d’aguts, 
aquestes entitats han evolucionat fins a esdevenir, en la major part dels casos, organit-
zacions sanitàries integrades.

Una organització sanitària integrada és una xarxa de serveis de salut que ofereix una 
atenció coordinada a través d’un contínuum de prestacions de serveis. Aquest contí-
nuum assistencial pot abastar serveis i centres dels àmbits d’atenció primària, atenció 
especialitzada, salut mental i atenció sociosanitària, i en alguns casos s’inclouen tam-
bé a la cartera de prestacions serveis d’atenció social (residències, pisos assistits,...) 
(Vázquez i Vargas, 2007).

4  Inclou la compra de serveis d’atenció primària, atenció especialitzada, transport sanitari i emergèn-
cies, i altres serveis (de l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques).

Altres entitats 
concertades

2.897.479.371 E
(38%)

EPIC
1.896.830.085 E

(25%)

ICS
2.793.506.800 E

(37%)
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66 Els objectius finals d’aquest tipus d’organitzacions són l’eficiència global en la pro-
visió i la continuïtat de l’atenció mitjançant un objectiu intermedi: la millora de la 
coordinació entre nivells i centres assistencials (Vázquez i Vargas, 2007).

Taula 1. Centres gestionats per les empreses públiques i els consorcis (EPIC), 
per línies assistencials

Centres  
gestionats  
per EPIC

Atenció  
especialitzada 
(aguts)

Atenció  
a la salut  
mental

Atenció  
sociosanitària  
i social

Atenció  
primària

Consorci  
Hospitalari  
de Vic 
(CHV)

Hospital  
General  
de Vic

Clínica  
de Vic

Osona  
Salut Mental

Hospital  
Sant Jaume  
de Manlleu

Corporació 
Sanitària Parc 
Taulí (CSPT)

Hospital  
de Sabadell

2 centres de salut 
mental

2 hospitals  
de dia de salut 
mental

Albada Centre  
Sociosanitari

Sabadell Gent Gran 
Centre de Serveis

1 CAP

Consorci  
Sanitari  
de Terrassa 
(CST)

Hospital  
de Terrassa

Hospital Sant Llàtzer

Hospital de Dia Sant 
Jordi

7 CAP

Consorci  
Sanitari  
Integral 
(CSI)

Hospital 
General de 
l’Hospitalet

Hospital  
Dos de Maig

Nou Hospital 
Comarcal del 
Baix Llobre-
gat (2010)

Hospital  
Sociosanitari  
de l’Hospitalet

Residència  
Collblanc

Residència  
Francisco Padilla

3 CAP

Gestió de  
Serveis  
Sanitaris 
(GSS)

Hospital  
Santa Maria

13 centres de 
salut mental 

3 centres  
d’atenció i 
seguiment de 
drogodependèn-
cies

Hospital de Dia  
Sociosanitari de 
Lleida

Unitat Sociosanitària 
de l’Hospital Arnau 
de Vilanova

1 CAP

2 CAP 
d’especia-
litats

11 consul-
toris locals
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Centres  
gestionats  
per EPIC

Atenció  
especialitzada 
(aguts)

Atenció  
a la salut  
mental

Atenció  
sociosanitària  
i social

Atenció  
primària

Institut 
d’Assistència 
Sanitària 
(IAS)

Hospital  
Santa  
Caterina

Hospital  
Psiquiàtric  
de Salt

14 centres de 
salut mental

7 centres de dia 
de salut mental

4 centres d’aten-
ció i seguiment 
de drogodepen-
dències

2 centres d’inter-
venció precoç de 
la psicosi

Llar Residència  
la Maçana

7 pisos  
amb suport

6 CAP

10 consul-
toris locals

Gestió i 
Prestació  
de Serveis  
de Salut 
(GiPSS)

Hospital  
Sociosanitari Francolí

Hospital de Dia 
Francolí

1 CAP

Consorci 
Sanitari de 
l’Alt Penedès 
(CSAP)

Hospital 
Comarcal de 
l’Alt Penedès

Consorci 
Sanitari del 
Maresme 
(CSM)

Hospital  
de Mataró

2 hospitals de 
dia de salut 
mental

2 centres de salut 
mental

1 centre  
d’atenció i 
seguiment de 
drogodependèn-
cies

Antic Hospital  
de Sant Jaume i 
Santa Magdalena

Residència  
Sant Josep

3 CAP

5 consul-
toris locals

Parc Sanitari 
Pere Virgili 
(PSPV)

Edifici sociosanitari 
del PSPV

2 CAP

Consorci 
Sanitari 
de l’Anoia 
(CSA)

Hospital 
d’Igualada
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68
Centres  
gestionats  
per EPIC

Atenció  
especialitzada 
(aguts)

Atenció  
a la salut  
mental

Atenció  
sociosanitària  
i social

Atenció  
primària

Corporació 
Sanitària  
del Maresme 
i la Selva 
(CSMS)

Hospital 
Comarcal 
Sant Jaume 
de Calella

Hospital 
Comarcal  
de Blanes

Hospital-Asil Sant 
Jaume de Blanes

Hospital Municipal 
de Lloret de Mar

6 CAP

Font: elaboració pròpia a partir de la informació disponible a les webs de les entitats.

La diversificació de la provisió en l’àmbit de l’atenció primària: el paper  
de les empreses públiques adscrites i els consorcis participats pel CatSalut

L’entrada en funcionament, l’any 1986, dels primers equips d’atenció primària (EAP) 
a Catalunya significà l’inici efectiu del procés de reforma de l’atenció primària de 
salut (RAP). Durant els primers sis anys d’implantació de la RAP, l’Institut Català 
de la Salut fou l’únic proveïdor de serveis d’atenció primària. No és fins a l’any 1992 
que s’inicia la diversificació de la provisió amb l’EAP de Vandellòs - l’Hospitalet de 
l’Infant, gestionat pel Grup Sagessa (vinculat a diversos ajuntaments i consells comar-
cals de les regions sanitàries Tarragona i Terres de l’Ebre), i els EAP de Sant Cugat del 
Vallès i d’Olesa de Montserrat, gestionats per la Mútua de Terrassa.

En aquest marc de diversificació, les EPIC han anat assumint progressivament la provisió 
de serveis d’atenció primària en una o més de les àrees bàsiques de salut (ABS) que es tro-
ben en l’àrea d’influència de l’hospital que gestionen, cosa que afavoreix la coordinació 
entre assistència primària i assistència especialitzada en l’àmbit territorial de referència. 

Taula 2. Àrees bàsiques de salut (ABS) gestionades per les empreses públi-
ques i els consorcis (EPIC), per entitat proveïdora (2008)

Consorci Sanitari  
del Maresme (CSdM)

3 ABS La primera d’elles és gestionada per l’antic  
Consorci Sanitari de Mataró des del 1993,  
mentre que el Consorci Sanitari del Maresme ha 
assumit la gestió de noves ABS els anys 2000 (+1) 
i 2001 (+1).

Consorci Sanitari  
de Terrassa (CST)

5 ABS Gestiona atenció primària des de l’any 1993  
(2 ABS) i ha incorporat noves ABS els anys 1994 
(+1), 1995 (+1) i 2007 (+1).
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Corporació de Salut 
del Maresme i la Selva 
(CSMS)

3 ABS La primera d’elles gestionada pel Consorci Sanitari 
de la Selva des del 1994. L’Organisme Autònom 
Local Hospital Sant Jaume de Calella assumeix la 
gestió de 2 ABS els anys 1999 i 2000, respectiva-
ment. Aquestes entitats s’integren posteriorment en 
la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

Institut d’Assistència 
Sanitària (IAS)

3 ABS Gestiona atenció primària des del 1995 (1 ABS) 
i ha incorporat noves ABS els anys 1999 (+1) i 
2000 (+1).

Corporació Sanitària  
del Parc Taulí (CSPT)

1 ABS Gestiona atenció primària des de l’any 2001  
(1 ABS).

Gestió de Serveis  
Sanitaris (GSS)

1 ABS Gestiona atenció primària des de l’any 2001  
(1 ABS).

Consorci Sanitari  
Integral (CSI)

4 ABS Gestiona atenció primària des de l’any 2002 (2 
ABS) i ha incorporat dues noves ABS l’any 2003.

Gestió i Prestació de  
Serveis de Salut (GiPSS)

1 ABS Gestiona atenció primària des de l’any 2003  
(1 ABS).

Parc Sanitari Pere Virgili 
(PSPV)

2 ABS Gestiona atenció primària des de l’any 2003  
(2 ABS).

Total EPIC 
(No inclou l’atenció 
primària de l’empresa 
pública ICS)

23 
ABS

Les EPIC adscrites o participades pel CatSalut 
gestionaven, a 31 de desembre de 2008, un total 
de 23 ABS, que suposen el 6% de les ABS de 
Catalunya.

Font: elaboració pròpia a partir de les memòries del CatSalut (1993-2008) 

De la competència regulada a la cooperació
Si bé en els orígens la creació de mercats interns en el sector sanitari cercava estimular 
l’eficiència per via de la introducció d’una competència regulada entre proveïdors 
(com és el cas paradigmàtic del National Health Service anglès), «des de fa temps s’ha 
estat debatent sobre la necessitat de potenciar marcs estables de col·laboració entre 
entitats [...] com una de les fórmules per obtenir, en determinats àmbits, una quali-
tat millor dels serveis en un context de racionalitat econòmica», i avançar d’aquesta 
manera en «la coordinació necessària per garantir el contínuum assistencial i per opti-
mitzar recursos i coneixements» (UCH, 2009). L’objectiu final és la consolidació d’un 
model de provisió que estimuli adequadament la qualitat i l’eficiència mitjançant la 
cooperació i les sinergies del treball en xarxa (públic-privat-territorial).
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70 El sector sanitari català ofereix un ampli ventall d’experiències de cooperació (treball 
en xarxa i aliances estratègiques) que han estat resultat de l’estratègia proactiva de les 
mateixes organitzacions. Aquest model respecta l’autonomia i la coresponsabilització 
en els resultats (transferència de risc) de què gaudeixen les entitats. 

L’impuls de la cooperació des de les mateixes entitats proveïdores (en lloc de regular-la 
normativament) ha permès donar respostes particulars adequades a la realitat diversa 
dels diferents territoris i organitzacions. 

En l’àmbit de les EPIC, a manera d’exemple de les moltes experiències en marxa 
es poden citar: el conveni entre el CHV, el Servei d’Atenció Primària ICS-Osona, 
l’EBA Centelles i l’EBA Vic Sud, per a l’atenció continuada d’urgències del territori 
(ACUT); la creació d’una agrupació d’interès econòmic de coordinació de terciarisme 
(CODETER) entre la CSPT, la Mútua de Terrassa i el CST i els diversos convenis 
signats amb l’ICS per millorar l’eficiència i la coordinació dels serveis sanitaris al ter-
ritori (és el cas de GSS, IAS, CSA i CSdM, entre d’altres). 

Els canvis normatius i la situació actual
Les empreses públiques i els consorcis, en el seu moment de maduresa, són organit-
zacions totalment integrades a la xarxa, molt lligades al territori, i que segueixen un 
model assistencial, organitzatiu i de gestió similar a les entitats del sector públic local 
i privat de la XSUP. Igual que les organitzacions de la xarxa concertada, el seu sistema 
de relacions amb el CatSalut es basa fonamentalment en el contracte de compra de 
serveis sanitaris (fixació d’activitat, contraprestació per tarifes, objectius de salut,...). 
Part de les inversions les financen les mateixes entitats amb els recursos generats de 
l’activitat ordinària, si bé el CatSalut col·labora en el finançament de molts projectes 
a través d’aportacions de capital al fons patrimonial.

Així, en el seu origen les EPIC es configuren com a entitats que conjuguen el model 
de gestió propi de la xarxa concertada (amb algunes especificitats) amb la participació 
patrimonial de la Generalitat. 

En els darrers anys els canvis conceptuals sobre el que és administració pública i ad-
ministració de la Generalitat, la necessitat de controlar i disminuir el dèficit i el deute 
públics, i altres modificacions del marc normatiu i regulatori aplicable a les EPIC, 
han generat que l’autonomia d’aquestes entitats s’hagi vist limitada en determinats 
àmbits de gestió. 

Els principals canvis deriven de la normativa bàsica estatal d’estabilitat pressupostària 
(i de la normativa, acords de govern, instruccions i circulars que l’han interpretat 
en l’àmbit autonòmic), així com de la inclusió progressiva de les EPIC en l’àmbit 
institucional de la llei de pressupostos de la Generalitat. Altres canvis passen per la 
inclusió dels presidents de les EPIC (càrrecs no retribuïts) a l’àmbit subjectiu d’apli-
cació de la Llei d’incompatibilitats d’alts càrrecs de la Generalitat, la vinculació dels 
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incentius salarials dels directius a objectius de compliment pressupostari, la incorpo-
ració progressiva de les EPIC en el sistema de gestió centralitzada de la tresoreria de 
la Generalitat (sistema cash-pooling), o el grau de subjecció més intensa que la nova 
Llei de contractes del sector públic (30/2007) suposa respecte a la normativa anterior.

Aquests canvis dificulten la realització d’inversions amb endeutament propi per part 
de les EPIC, impedeixen l’ajust de beneficis i dèficits anuals segons l’evolució de la 
contractació, incrementen els requeriments procedimentals i el nivell de control per 
part dels departaments transversals de la Generalitat (Economia, Funció Pública), i 
imposen la necessitat d’ajustar la comptabilitat de les EPIC (financera) a criteris de 
comptabilitat pública, entre altres afectacions.

Aquest nou context en què operen les EPIC ha generat una sensació generalitzada 
en el sector de disminució del grau d’autonomia i pèrdua de capacitat de gestió en 
detriment de l’eficiència. Aquesta percepció no qüestiona l’augment del control de 
l’Administració sobre les seves empreses públiques i consorcis —ja que el retiment de 
comptes és una obligació inherent a aquestes entitats per la seva condició de sector 
públic—, però per tal de preservar l’orientació cap a l’eficiència que justifica l’opció 
empresarial del model, aquest control hauria de posar l’èmfasi en els resultats i no en 
els procediments. 
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72 4.  Resultats d’eficiència acreditats pel model
Les empreses públiques i els consorcis es van crear com a entitats de dret públic que 
subjecten la seva activitat al dret privat, amb la voluntat de dotar-les d’instruments 
de gestió àgils i flexibles que facilitin la màxima eficiència en la prestació de serveis a 
càrrec de l’administració sanitària.

A l’hora de fer balanç dels resultats del model, no és fàcil objectivar amb xifres els 
guanys relatius d’eficiència que aquestes fórmules jurídiques han suposat respecte al 
model de gestió burocràtica tradicional. En primer lloc, perquè les diferències relati-
ves entre centres responen a una multiplicitat de factors, sense que es pugui destriar 
de manera clara l’efecte atribuïble al model de gestió. I en segon lloc, perquè la xarxa 
d’hospitals gestionada per la Xarxa hospitalària d’utilització pública (incloses les EPIC) 
comprèn un total de 57 hospitals, que en la seva majoria són hospitals generals bàsics i 
comarcals, mentre que l’ICS gestiona únicament vuit hospitals, dels quals tres són d’alta 
tecnologia, quatre són hospitals de referència, i únicament disposa d’un hospital general 
bàsic, de manera que es fa difícil establir paràmetres homogenis de comparació. 

A l’Estat espanyol, on sí que hi ha una mostra àmplia d’hospitals petits i mitjans de 
gestió pública directa, IASIST (2007) aporta evidència —a partir de les dades facilita-
des pels hospitals participants en el programa Hospitals Top 205 del 2006— de les di-
ferències observades entre ambdós models de gestió en relació amb sis indicadors que 
abasten les dimensions de qualitat assistencial, eficiència funcional i eficiència econò-
mica: índex de mortalitat ajustat per risc (IMAR), índex de complicacions ajustat per 
risc (ICAR), índex de readmissions ajustat per risc (IRAR), estada mitjana ajustada 
per casuística i severitat (EMACS), taxa de substitució en cirurgia sense ingrés (CSI) 
i cost per unitat de producció ajustada (CUPA).

L’estudi inclou una mostra de 75 hospitals generals sense especialitats de referència, 
atès que aquesta és la tipologia de centres que agrupa la pràctica totalitat de les no-
ves fórmules organitzatives (NFO) alternatives a la gestió pública directa tradicional 
(GDT). Un total de 38 hospitals es classifiquen en el grup NFO i 37 es classifiquen 
en el grup GDT. Aquesta mostra inclou centres de quinze comunitats autònomes 
de l’Estat espanyol, però amb un grau de participació i representativitat diferent. El 
38,7% són hospitals de Catalunya, dels quals 27 centres són classificats al grup NFO, 
i únicament dos pertanyen a la categoria GDT. A la resta de comunitats autònomes, 
la proporció és inversa: 35 hospitals són GDT i només 11 són NFO.

Els resultats de l’estudi conclouen que els hospitals NFO assoleixen resultats similars 
de qualitat assistencial a costos significativament menors (major eficiència).

5  Hospitals TOP 20 és un programa d’avaluació d’hospitals (de participació voluntària) basat en 
indicadors de qualitat, funcionament i eficiència dels centres. Ofereix al sector sanitari un bench-
mark útil per a la millora de resultats. Després de deu edicions i més de 150 hospitals participants, 
el programa està totalment consolidat en l’entorn sanitari espanyol, i és molt ben valorat tant pels 
hospitals com per les administracions sanitàries (Per a més informació: www.iasist.com).



73

Les em
preses públiques i els consorcis en el m

arc del m
odel sanitari català

Principals resultats de l’estudi:

•  Les diferències entre ambdós models de gestió, pel que fa als índexs de mortalitat, 
complicacions i readmissions ajustades per risc, no són estadísticament significatives. 

•  En canvi, els hospitals NFO presenten resultats molt favorables en termes d’eficièn-
cia funcional i econòmica: estada mitjana, un 7,5% inferior; taxa de substitució 
en CSI, un 19% superior; i cost per unitat de producció ajustat, un 28% inferior; 
aquestes diferències són estadísticament significatives.

Gràfic 3. Diferències en els indicadors de qualitat assistencial

Gràfic 4. Diferències en els indicadors d’eficiència funcional i econòmica
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74 Atès que els hospitals catalans representen el 71% de la mostra NFO, i que la pràctica 
totalitat d’hospitals GDT (excepte dos) són d’altres comunitats autònomes, l’estudi 
d’IASIST ofereix una segona anàlisi de les diferències entre models que exclou de la 
mostra els hospitals de Catalunya. D’aquesta manera es pot filar més prim en les di-
ferències atribuïbles al model de gestió, en eliminar de l’equació possibles diferències 
regionals atribuïbles a altres factors (sistema de pagament, llarga tradició dels hospi-
tals NFO a Catalunya,...).

Principals resultats de l’anàlisi, un cop exclosos de la mostra els hospitals de Catalunya:

•  Tot i que la dimensió reduïda de la mostra d’hospitals d’altres comunitats autòno-
mes (35 GDT i només 11 NFO) no permet obtenir resultats concloents, un cop 
més no s’observen diferències significatives en els indicadors de qualitat. 

•  Pel que fa a l’estada mitjana, aquesta és inferior en el cas dels hospitals NFO, però 
la diferència tampoc no és significativa. 

•  Coincidint amb el patró de resultats descrit anteriorment, sí que s’observen diferèn-
cies estadísticament significatives en la taxa de substitució en CSI (un 30% superior 
en el grup d’hospitals NFO) i en el cost unitari de producció (un 27% inferior en 
el grup d’hospitals NFO).

El cost per unitat de producció ajustada és l’indicador que concentra les diferències 
més notables entre ambdós models de gestió, ja que aporta evidència a favor de l’efi-
ciència superior dels models alternatius a la gestió directa tradicional. 

Tal com està calculat, aquest cost mesura la relació entre les despeses d’explotació 
(excloses les amortitzacions i la MHDA) i la producció total de l’hospital ponderada 
per tipus d’assistència. Aquesta ponderació pretén convertir els diferents productes 
hospitalaris a una mateixa unitat de mesura. Per fer-ho, IASIST utilitza les unitats 
de complexitat de l’activitat d’hospitalització (incloent la cirurgia menor ambulatòria), 
que es mesuren mitjançant la composició del nombre d’altes en cada grup relacionat 
pel diagnòstic (GRD) i el pes mitjà associat a cada GRD. La resta d’activitat duta 
a terme per l’hospital es converteix també a les unitats de complexitat esmentades. 
La ponderació de les diferents línies de producte es fa a partir d’estimacions de cost 
estàndard que provenen de dos estudis desenvolupats en l’àmbit de l’Estat espanyol 
(els quals mostren ponderacions realment semblants entre línies de producte) i recull 
l’activitat relacionada amb la cirurgia menor ambulatòria, les consultes externes, les 
urgències i les sessions d’hospital de dia6 (IASIST, 2009).

6  Així, les ponderacions finalment utilitzades en el càlcul de l’indicador assumeixen que una primera 
visita en consulta externa consumeix un 3,3% del que consumeix una alta de pes mitjà unitari, una 
visita successiva un 2%, una intervenció de cirurgia menor un 3,1%, una urgència un 4%, i una 
sessió d’hospital de dia entre un 2,5% i un 8%, segons l’especialitat clínica.
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A Catalunya, un indicador semblant al cost unitari de producció ajustada calculat per 
IASIST és el cost per UME, calculat anualment per la Central de Balanços del CatSa-
lut. L’UME és un indicador homogeni que integra l’activitat global d’aguts d’un hos-
pital, assignant pesos relatius als diferents productes d’acord a un paràmetre bàsic de 
mesura que és l’alta d’hospitalització modulada per complexitat. Per tant, una UME 
és equivalent a una alta amb intensitat de recursos (IR) igual a 1. La relació entre les 
despeses d’explotació i les UME realitzades és el cost per UME.

El cost per UME podria ser una bona manera de mesurar l’eficiència del subsector 
EPIC, per veure si se situen en una posició competitiva respecte al conjunt de la xar-
xa. No obstant això, gran part de les entitats que gestionen hospitals d’aguts gestionen 
també altres centres i serveis (activitat psiquiàtrica i de salut mental, sociosanitària i/o 
d’atenció primària) i no sempre és possible destriar les despeses d’explotació atribuï-
bles a una activitat o altra amb les fonts d’informació disponibles. Això genera que el 
càlcul del cost per UME no sigui estrictament comparable entre entitats, en la mesura 
que hi ha activitat no traduïda a UME que està generant també despeses d’explotació, 
i que no té el mateix pes en les diferents entitats.

Una manera possible d’estimar el cost imputable a l’activitat d’aguts consisteix a res-
tar de les despeses d’explotació el valor econòmic de l’activitat d’altres línies assisten-
cials no traduïdes a UME (aquesta metodologia pressuposa un dèficit igual a zero en 
les línies d’activitat de salut mental, sociosanitària i primària).

Taula 3. Estimació del cost de l’activitat d’aguts per UME

2004 2005

Mostra  
EPIC

(15 centres 
sanitaris)

Mostra 
XHUP+ICS
(60 centres 
sanitaris)

Mostra  
EPIC

(15 centres 
sanitaris)

Mostra 
XHUP+ICS
(60 centres 
sanitaris)

Despeses  
d’explotació 683.264.109 3.549.268.939 763.233.974 3.873.136.347 

Activitat no  
traduïda a UME 91.271.506 170.512.231 109.109.670 197.204.309 

Cost  
estimat 591.992.603 3.378.756.708 654.124.304 3.675.932.038 

UME 315.774 1.775.001 338.561 1.872.389

Cost estimat 
per UME  1.875 1.904 1.932 1.963 

Font: estimació pròpia a partir dels informes de 2005 de la Central de Balanços del CatSalut.
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76 Gràfic 5. Cost estimat per UME

D’acord amb aquests resultats, les EPIC presenten un bon nivell d’eficiència relati-
va respecte al conjunt de la xarxa d’hospitals públics i concertats. No obstant això, 
caldria aprofundir l’anàlisi per grups estructurals d’hospitals, ja que la majoria de les 
EPIC gestionen hospitals generals bàsics i de referència, mentre que el cost estimat 
per l’agregat de centres hospitalaris de la XHUP i l’ICS inclou els hospitals terciaris 
d’alta tecnologia, que sens dubte condicionen els resultats del conjunt (no es disposa 
de dades desagregades per poder aprofundir en aquesta anàlisi).

Tant l’estudi d’IASIST (a Espanya) com les dades estimades a partir dels informes de 
la Central de Balanços (a Catalunya) es basen principalment en registres d’informació 
de comptabilitat financera, atès que la comptabilitat analítica no està generalitzada en 
el sector sanitari. En aquest sentit, Ruiz et al. (2003) destaquen que si bé als hospitals 
de finançament majoritàriament públic, conèixer els costos imputables a les diferents 
línies de producte «no serveix per poder establir el preu dels serveis, [...] una bona 
comptabilitat analítica permet als centres detectar ineficiències i punts d’estalvi, cosa 
que els permet optimitzar l’assignació dels recursos i millorar els resultats, dins del 
marge que els permet el contracte amb el servei públic de salut». 

Tot i l’existència d’algunes anàlisis puntuals, com l’estudi conjunt del Consorci Hos-
pitalari de Catalunya i la Unió Catalana d’Hospitals Determinació del cost relatiu de les 
diferents línies d’activitat en els hospitals de la XHUP (Ruiz et al., 2003), el cert és que 
a dia d’avui no es disposa de bases d’informació sistemàtiques i comparables que per-
metin analitzar l’eficiència productiva de manera més precisa, amb un coneixement 
més profund de l’estructura de costos a escala interna de les organitzacions. 
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Participació de les EPIC en el programa Hospitals TOP 20 (IASIST): una 
mostra de reconeixement a la qualitat i l’eficiència acreditada pel model

Hospitals Top 20 és un programa d’avaluació d’hospitals basat en els sis indicadors de 
qualitat i eficiència descrits anteriorment (IASIST, 2007). Després de deu edicions i més 
de 150 hospitals participants, el programa està totalment consolidat en l’entorn sanitari 
espanyol i és una iniciativa molt ben valorada i reconeguda tant pels hospitals com per les 
administracions sanitàries de les comunitats autònomes de l’Estat. 
Diversos hospitals gestionats per empreses públiques i consorcis participats pel Departa-
ment de Salut - CatSalut han estat distingits amb els premis Top 20 en diverses ocasions, 
i acumulen un total de 32 guardons al llarg de les deu edicions que s’han desenvolupat 
del programa, i 15 guardons addicionals per l’excel·lència d’àrees clíniques específiques: 
àrea del cor, àrea de cirurgia digestiva, àrea d’obstetrícia, àrea de l’aparell respiratori i àrea 
de la dona.
(Més informació a: www.iasist.com/es/top-20) 
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78 5. Conclusions
La xarxa d’empreses públiques i consorcis participats per la Generalitat ha anat crei-
xent i consolidant-se durant els darrers vint anys, fins arribar a constituir un dels 
principals identificadors del model sanitari català. 

En general, es pot afirmar que el naixement de les primeres EPIC, i la progressiva crea-
ció de noves entitats sota aquest règim jurídic, respon a realitats diverses, vinculades 
per un objectiu comú: conjugar la propietat pública de la institució amb un model de 
gestió orientat cap a la prestació eficient dels serveis a càrrec de l’administració sanitària, 
preservant la llarga tradició de participació del món local i la societat civil en la provisió 
dels serveis sanitaris a Catalunya. L’aposta política pel model EPIC va fer un important 
pas endavant amb la transformació de l’Institut Català de la Salut (ICS) en empresa 
pública, un procés culminat l’any 2007 amb l’aprovació de la nova llei de l’ICS.

Transcorreguts més de vint anys des de la creació dels primers consorcis, actualment 
les empreses públiques i els consorcis configuren un subsector d’una magnitud im-
portant dins la XSUP (i que continuarà creixent els propers anys atesa la incorporació 
prevista de nous centres i entitats), amb presència a la pràctica totalitat del territori 
català (a excepció de les regions sanitàries Terres de l’Ebre i Alt Pirineu i Aran) i amb 
una cartera de serveis que s’estén a totes les línies d’atenció sanitària (aguts, salut 
mental, sociosanitària i atenció primària). 

Si bé en el seu origen les EPIC es configuren com a entitats que conjuguen el model 
de gestió propi de la xarxa concertada (amb algunes especificitats) amb la participació 
patrimonial de la Generalitat, en els darrers anys els canvis conceptuals sobre el que 
és administració pública i administració de la Generalitat, la necessitat de controlar 
i disminuir el dèficit i el deute públics, i altres modificacions del marc normatiu i 
regulatori aplicable a les EPIC, han generat que l’autonomia d’aquestes entitats s’hagi 
vist limitada en determinats àmbits de gestió. 

Aquest nou context ha generat una sensació generalitzada en el sector de disminució 
del grau d’autonomia i pèrdua de capacitat de gestió, en detriment de l’eficiència. 
Aquesta percepció no qüestiona l’augment del control de l’Administració sobre les 
seves empreses públiques i consorcis —ja que el retiment de comptes és una obligació 
inherent a aquestes entitats per la seva condició de sector públic— però, per tal de 
preservar l’orientació cap a l’eficiència que justifica l’opció empresarial del model, 
aquest control hauria de posar l’èmfasi en els resultats, i no en els procediments. 

En la mesura que el model s’ha provat vàlid per a la consecució dels objectius pretesos 
(eficiència i capacitat àgil de resposta a les necessitats de la demanda de serveis sanita-
ris), l’adaptació del marc normatiu i regulatori de les EPIC als nous requeriments que 
deriven de la normativa d’estabilitat pressupostària ha d’orientar-se a la preservació, 
en la mesura del possible, dels principis que inspiren el model (autonomia i flexibili-
tat), retent comptes dels resultats de la gestió efectuada i de l’assoliment dels objectius 
fixats de la política pública.
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1. Introducció 
La xarxa d’empreses públiques i consorcis participats pel Departament de Salut- 
CatSalut és el reflex d’una suma de realitats diverses, que no sols difereixen respecte a 
les circumstàncies que van conduir a la seva creació, sinó que també han seguit pro-
cessos d’evolució diferents al llarg del temps en funció de les necessitats canviants de 
la demanda i de les oportunitats de l’entorn de cada organització.

Aquest article pretén exposar, de manera sumària, la història particular de cadascuna 
d’aquestes entitats d’acord amb l’esquema següent: 

Consorcis participats per la Generalitat de Catalunya

Els primers consorcis Consorci Hospitalari de Vic
Corporació Sanitària Parc Taulí
Consorci Sanitari de Terrassa

L’extensió del model Consorci Sanitari Integral
Consorci Sanitari de la Selva
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès
Consorci Sanitari del Maresme
Consorci Sanitari de l’Anoia
Consorci Sanitari de Mollet del Vallès

Experiències d’integració 
organitzativa

Per a l’assistència integral al territori:
Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Per a la gestió única de determinats serveis:
Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, 
l’Anoia i el Garraf

Altres Consorci Sanitari de Barcelona

Nota: agraïm la col·laboració dels responsables de les diferent entitats per a la redacció d’aquest 
capítol.
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84 Empreses públiques adscrites al Catsalut

Per a la gestió de  
dispositius sanitaris  
traspassats a la Generalitat

Gestió de Serveis Sanitaris
Institut d’Assistència Sanitària
Gestió i Prestació de Serveis de Salut
Parc Sanitari Pere Virgili

Per a la gestió de  
productes i/o serveis 
d’alta especialització

Institut de Diagnòstic per la Imatge
Sistema d’Emergències Mèdiques, SA
Institut Català d’Oncologia
Banc de Sang i Teixits

Altres empreses creades 
amb finalitats instrumentals

Energètica d’Instal·lacions Sanitàries, SA 
Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques

Altres entitats  
de provisió participades  
per la Generalitat

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Institut Municipal d’Assistència Sanitària de Barcelona 
(IMAS)
Institut de Prestacions d’Assistència al Personal  
Municipal (PAMEM)
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
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2.  Consorcis participats 
per la Generalitat de Catalunya

Els primers consorcis
Consorci Hospitalari de Vic (1986)
Mitjançant el Decret 302/1986, de 9 de setembre, es va crear el Consorci Hospitalari 
de Vic, entitat jurídica pública de caràcter institucional integrada per la Generalitat de 
Catalunya i la Fundació de l’Hospital de la Santa Creu de Vic, per possibilitar la posada 
en funcionament d’un centre hospitalari de caràcter general en aquesta ciutat que prestés 
assistència sanitària a una àrea d’influència constituïda per les comarques d’Osona i del 
Ripollès.

El desplegament del Mapa sanitari de Catalunya del 1980 preveia per a la ciutat de 
Vic l’existència d’un centre hospitalari de caràcter general que prestés atenció sani-
tària a una àrea d’influència constituïda per la comarca d’Osona i la del Ripollès. 
En aquell moment, en el marc del traspàs de les competències sanitàries per part de 
l’Estat, la Generalitat de Catalunya disposava a la ciutat de Vic d’un nou centre hos-
pitalari construït en la darrera etapa de l’Instituto Nacional de Previsión, el qual no 
s’havia arribat a posar en funcionament. 

D’altra banda, Vic disposava de l’hospital comarcal de la Santa Creu de Vic, de-
pendent de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, que gaudia d’una llarga 
tradició en la prestació de serveis assistencials a la comarca. Per això, en el marc de 
la col·laboració entre la Generalitat i les entitats públiques i privades en la millora 
de la prestació de l’assistència sanitària, es va optar per la constitució d’un consorci 
integrat per les dues institucions (Generalitat i Fundació Hospital de la Santa Creu de 
Vic) per a la posada en funcionament i el desenvolupament de les activitats del nou 
Hospital General de Vic. 

El 2007 el Consorci Hospitalari de Vic (CHV) va incorporar la Clínica de Vic a la 
seva gestió. Aquest centre sanitari ha estat, històricament, un referent en l’atenció 
privada a la comarca d’Osona. Al gener del 2009 va integrar també l’Hospital Sant 
Jaume de Manlleu. Aquest centre sociosanitari disposa de prop de cent llits d’hospi-
talització i gestiona, en el mateix complex assistencial, la residència Aura, amb 105 
places.

A més d’aquests tres centres (Hospital General, Clínica de Vic i Hospital sociosanitari 
de Manlleu), el CHV també gestiona el centre Osona Salut Mental, que aglutina els 
serveis i l’atenció específica en salut mental. Està ubicat físicament en un edifici propi 
en el marc del complex sanitari on hi ha també l’Hospital General de Vic.
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86
Centres gestionats pel Consorci Hospitalari de Vic

• Hospital General de Vic
• Clínica de Vic
• Osona Salut Mental
• Hospital Sant Jaume de Manlleuv (sociosanitari)

Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (1986)
El Decret 341/1986, de 13 d’octubre, va crear el Consorci Hospitalari del Parc Taulí 
(actualment Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell), a l’efecte de la constitució d’un 
complex assistencial a la ciutat de Sabadell, tot integrant en un sol ens de gestió els serveis 
que fins aleshores prestaven separadament les diferents entitats consorciades, amb l’objectiu 
de millorar la prestació dels serveis d’assistència sanitària de cobertura pública a la pobla-
ció de referència, i racionalitzar els recursos esmerçats en aquesta assistència.

El desplegament del Mapa Sanitari de Catalunya del 1980 preveia la creació d’un 
complex assistencial a l’anomenat Parc Taulí de Sabadell, format per la Clínica Creu, 
la Clínica Santa Fe, la Clínica Infantil Nen Jesús, l’Hospital Mare de Déu de la Sa-
lut i l’Hospital Clínic de Sabadell, que possibilités la reordenació del conjunt de les 
instal·lacions. 

Amb aquest objectiu, el 31 de desembre de 1986 es va crear el Consorci Hospitalari 
del Parc Taulí, integrat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Sabadell, 
la Universitat Autònoma de Barcelona i les entitats propietàries de les clíniques de 
Sabadell (Caixa d’Estalvis de Sabadell, Sabadell Mutual i Fundació Hospital i Casa 
de Beneficència de Sabadell).

Aquestes entitats van unir-se amb la missió de gestionar de manera conjunta el nou 
complex assistencial del Parc Taulí, perseguint la millora en la prestació de l’assistèn-
cia sanitària, així com una racionalització dels recursos esmerçats per al finançament 
dels serveis del territori. 

L’any 1998, el consorci va passar a anomenar-se Corporació Sanitària Parc Taulí de 
Sabadell, amb la qual cosa va adaptar la seva denominació a les funcions que ja desen-
volupava, atès que no eren estrictament hospitalàries.

L’any 1999 es van modificar novament els estatuts de la corporació com a conseqüèn-
cia de la dissolució efectiva d’una de les entitats consorciades: la Fundació Hospital i 
Casa de Beneficència de Sabadell, que havia estat creada en el seu dia amb la finalitat 
de gestionar serveis d’assistència a persones sense recursos econòmics i que, des de la 
integració de les seves activitats assistencials en el Consorci del Parc Taulí, es trobava 
en una situació de pràctica inactivitat. D’altra banda, l’any 2007 es va produir la 
situació d’impossibilitat legal perquè Sabadell Mutual continués com a entitat con-
sorciada, atès que havia estat absorbida per una societat anònima.
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Centres gestionats per la Corporació Sanitària Parc Taulí i empreses del grup

• Hospital de Sabadell
• UDIAT Centre Diagnòstic (societat anònima)
• Albada Centre Sociosanitari
• Sabadell Gent Gran Centre de Serveis (societat anònima)
• 1 centre d’atenció primària (Can Rull)
• 2 centres de salut mental
• 2 hospitals de dia de salut mental 
• 1 centre d’atenció al discapacitat (CAD)

Nota: la Corporació gestiona, a més, un servei de valoració de la dependència (SEVAD).

La Corporació Sanitària Parc Taulí gestiona atenció primària (ABS Sabadell 4B) des 
de l’any 2001. En aquest sentit, cal destacar que, tot i que l’origen d’aquests primers 
consorcis, així com dels posteriors, se situa en l’àmbit de gestió d’estructures d’atenció 
especialitzada (hospitals), la diversificació de la provisió en el marc del model sanitari 
català s’estén progressivament a l’àmbit d’atenció primària (AP), en què s’incorporen 
les empreses públiques i consorcis com a entitats proveïdores de serveis d’AP.

Consorci Sanitari de Terrassa (1988)
El Decret 58/1988, de 10 de març, va crear el Consorci Hospitalari de Terrassa (actual-
ment Consorci Sanitari de Terrassa), entitat jurídica pública de caràcter institucional 
integrada per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Terrassa i la Fundació Hos-
pital - Casa de la Caritat de Sant Llàtzer, per a la posada en marxa del nou Hospital de 
la Mancomunitat Sabadell-Terrassa.

El desplegament del Mapa sanitari de Catalunya del 1980 preveia, en relació amb 
la ciutat de Terrassa, l’obertura i la posada en marxa del centre hospitalari anomenat 
Hospital de la Mancomunitat Sabadell-Terrassa, centre pertanyent a la Generalitat de 
Catalunya en el marc del traspàs de les competències sanitàries per part de l’Estat, que 
havia estat construït en la darrera etapa de l’Instituto Nacional de Previsión, sense que 
s’hagués arribat a posar en funcionament.

Per a l’obertura d’aquest nou dispositiu, s’opta per aprofitar l’expertesa en la gestió de 
la Fundació Hospital de Sant Llàtzer, entitat que gaudia d’una acreditada tradició en 
la prestació de serveis assistencials al municipi. 

Amb aquest objectiu, es crea el Consorci Hospitalari de Terrassa, integrat per la  
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Terrassa i la Fundació Hospital de Sant 
Llàtzer, en línia amb els principis que inspiren la construcció del model sanitari ca-
talà, que aposta per ampliar el marc de col·laboració entre la Generalitat i les entitats 
públiques i privades presents al territori amb l’objectiu comú de millorar la prestació 
de serveis sanitaris i de racionalitzar els recursos.
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88 L’any 1992 el consorci va passar a anomenar-se Consorci Sanitari de Terrassa, per 
tal d’adaptar la seva denominació a les funcions que ja desenvolupava, que no eren 
estrictament hospitalàries.

Centres gestionats pel Consorci Sanitari de Terrassa i empreses del grup

• Hospital de Terrassa
• Hospital Sociosanitari Sant Llàtzer
• Hospital de Dia Sant Jordi
• 7 centres d’atenció primària
• Aura Salut Pública i Serveis Sociosanitaris, SL
• Consorci Prevenció i Salut Terrassa (COPRESAT), SL (en tràmit de venda)
• unitat assistencial del Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès

L’extensió del model
Consorci Sanitari Integral (1991)
Mitjançant el Decret 240/1991, d’11 de novembre, es va crear el Consorci per a la Gestió de 
l’Hospital de la Creu Roja de l’Hospitalet de Llobregat, entitat jurídica pública de caràcter 
associatiu integrada per la Generalitat de Catalunya i la Creu Roja Espanyola, que, l’any 
2002, va passar finalment a denominar-se Consorci Sanitari Integral (CSI), en el marc de 
la progressiva disminució de la participació de la Creu Roja; s’hi van integrar com a socis 
el Consell Comarcal del Baix Llobregat (2004), l’Ajuntament de Sant Joan Despí (2004), 
l’Institut Català de la Salut (2004) i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (2005).

Amb data 2 de febrer de 1987 es va subscriure un conveni entre la Generalitat de 
Catalunya i la Creu Roja per a la realització dels estudis necessaris a fi de proposar la 
fórmula jurídica més adient per a la integració dels hospitals de la Creu Roja ubicats 
a Catalunya en el sector públic de la sanitat catalana.

A conseqüència dels estudis realitzats en aplicació del conveni esmentat, la Generalitat 
de Catalunya i la Creu Roja van assolir la ferma voluntat de constituir un consorci 
de naturalesa pública per a la gestió de l’Hospital de la Creu Roja de l’Hospitalet de 
Llobregat i, amb aquesta finalitat, van crear, mitjançant el conveni de 31 de gener de 
1991, un comitè gestor encarregat de la confecció d’una proposta d’estatuts.

Un cop finalitzats els treballs d’aquest Comitè, i d’acord amb les seves conclusions, 
calia crear una entitat pública de base associativa i de caràcter indefinit, que gaudís de 
personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres i que tingués com 
a finalitats, entre d’altres, l’assistència sanitària i sociosanitària, la docència vinculada 
amb la sanitat i també el desenvolupament d’activitats en matèria de recerca i salut 
pública. D’aquesta manera, mitjançant el Decret 240/1991, d’11 de novembre, es va 
crear el consorci per a la gestió de l’Hospital de la Creu Roja de l’Hospitalet de Llo-
bregat, integrat per la Generalitat de Catalunya i la Creu Roja Espanyola.
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L’any 1999 es va aprovar el canvi de nom pel de Consorci Sanitari de la Creu Roja a 
Catalunya, que va passar finalment a anomenar-se Consorci Sanitari Integral (CSI) 
per Acord de Govern de 5 de novembre de 2002, en el marc de la progressiva dismi-
nució de la participació de la Creu Roja en el consorci. 

L’any 2004 es va aprovar una nova redacció dels estatuts del CSI per tal d’adaptar-los 
a la incorporació del Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí i l’Institut Català de la Salut com a noves entitats consorciades. El 2005 es va 
incorporar l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat com a nou soci.

Centres gestionats pel Consorci Sanitari Integral i empreses del grup

• Hospital General de l’Hospitalet
• Hospital Dos de Maig 
• Hospital Sociosanitari de l’Hospitalet 
• 3 centres d’atenció primària: Collblanc, La Torrassa, Sagrada Família 
• Residència Collblanc Companys Socials (antiga Fundació Companys Socials) 
• Residència Francisco Padilla 
• Nou Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi (obertura 2010)
• Sanitat Integral del Baix Llobregat, SLU
• Assistència Integral Sanitària i Social SAU (en tràmit de liquidació)

Nota: el Consorci disposa, a més, d’un servei d’atenció domiciliària.

Consorci Sanitari de la Selva (1992)
Mitjançant el Decret 312/1992, de 14 de desembre, es crea el Consorci Sanitari de la 
Selva, integrat per la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de la Selva, l’Ajun-
tament de Blanes i la Fundació Hospital Asil de Sant Jaume de Blanes, per a la gestió 
conjunta del nou centre hospitalari construït a Blanes, que, amb la seva posada en fun-
cionament, assumiria l’assistència hospitalària que fins aleshores es prestava mitjançant 
l’Hospital Asil de Sant Jaume de Blanes.

El primer Mapa sanitari del 1980 preveia la construcció d’un nou hospital comar-
cal per a les poblacions costaneres de la Selva, que es va bastir a Blanes. L’antic 
Hospital Asil Sant Jaume de Blanes centra ara la seva activitat en l’atenció socio-
sanitària.

Amb la creació del Consorci Sanitari de la Selva per a la posada en marxa del nou 
Hospital Comarcal de la Selva, ubicat a Blanes, s’opta, un cop més, per ampliar el 
marc de la col·laboració entre la Generalitat i les institucions públiques i privades en 
la millora de la prestació de l’assistència sanitària, a l’empara de les previsions contin-
gudes a la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya (LOSC). 
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90 Consorci Sanitari de l’Alt Penedès (1994)
Mitjançant el Decret 345/1994, de 15 de desembre, es va crear el Consorci Sanitari 
de l’Alt Penedès, integrat per la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i la Fundació Hospital de Vilafranca, 
amb l’objectiu de posar en comú els esforços i recursos de les diferents institucions per a 
la gestió conjunta del nou centre hospitalari construït a Vilafranca, a fi de dotar la co-
marca d’una estructura sanitària adequada. La posada en funcionament del nou centre 
assumiria l’assistència hospitalària que es prestava llavors a l’antic Hospital Comarcal 
del municipi. 

L’antic Hospital de Vilafranca era una institució de beneficència gestionada per un 
patronat amb participació de les institucions municipals i eclesiàstiques i d’alguns 
veïns de Vilafranca, triats per aquestes. 

A mitjan dècada de 1920, la Diputació de Barcelona estava reordenant l’assistència 
sanitària i es proposava crear les “Sub-Brigadas Sanitarias”, que havien de coordinar 
tots els aspectes referents a la sanitat en les diferents comarques de la província. En 
aquesta organització, la figura de l’Hospital Comarcal hi tenia un paper central. 
L’Hospital de Vilafranca va ser el primer a arribar a un acord amb la Diputació i per 
això se’l considera el primer hospital comarcal de Catalunya. Amb la nova condició, 
el servei de l’hospital s’ampliava a tots els pobles de la comarca i, al mateix temps, 
la conversió en comarcal va consolidar un procés de modernització i reformes que 
s’havia anat desenvolupant en aquest centre des de començament del segle xx.

A la dècada de 1980, en els orígens de l’actual sistema sanitari català, l’Hospital de 
Vilafranca s’integrava a la Xarxa hospitalària d’utilització pública (XHUP) creada per 
la Generalitat. Ja al 1981, en el marc del desplegament del primer Mapa sanitari de 
la Generalitat, l’Ajuntament de Vilafranca i el Departament de Sanitat i Seguretat 
Social van acordar la construcció d’un nou hospital per a l’adequació i modernització 
de l’estructura sanitària de la comarca. Deu anys després se’n va començar la cons-
trucció. La posada en funcionament del nou centre assumiria l’assistència hospitalària 
que es prestava llavors a l’antic Hospital Comarcal del municipi.

Per a la gestió del nou centre es va optar per crear un consorci entre la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament de Vilafranca, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i la 
Fundació Hospital de Vilafranca. El nou Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, gestio-
nat pel Consorci Sanitari de l’Alt Penedès, es va inaugurar l’any 1995. 

Centres gestionats pel Consorci Sanitari de l’Alt Penedès

• Hospital Comarcal de l’Alt Penedès 
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Consorci Sanitari del Maresme (1998)
L’any 1998 es va constituir el Consorci Sanitari del Maresme, participat pel Servei Català 
de la Salut, l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme, que va néixer 
amb la missió de posar al servei de la població de la comarca del Maresme una atenció 
sanitària àgil i professionalitzada, en el marc de la imminent posada en marxa del nou 
Hospital de Mataró, que es va inaugurar al març del 1999.

Els antecedents del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) cal situar-los en l’anterior 
Consorci Sanitari de Mataró, constituït l’any 1992, fruit de la fusió dels dos equipa-
ments històrics de la ciutat (l’Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, els orígens 
del qual es remunten al segle xvii, i l’Aliança Mataronina, una mutualitat de previsió 
social fundada l’any 1909) per fer front a la viabilitat de l’oferta assistencial i assegurar 
la continuïtat dels professionals en el nou projecte. 

El nou Hospital de Mataró, inaugurat l’any 1999 i gestionat pel Consorci Sanitari 
del Maresme, assumia l’assistència que es prestava fins aleshores en aquests dos equi-
paments, en el marc de l’adequació i modernització de l’estructura sanitària de la 
comarca. 

A mitjan any 2000 el Consorci Sanitari del Maresme va posar en funcionament l’Àrea 
Bàsica de Salut Argentona, formada per un centre d’atenció primària (CAP Argen-
tona) i cinc consultoris locals. El 2001 va assumir també la gestió de l’ABS Mataró 
Centre i va iniciar un procés de millora de les instal·lacions. Finalment, l’any 2003 el 
CSdM es féu càrrec de la gestió del CAP Cirera-Molins, fins aleshores gestionat pels 
Serveis de Prevenció Assistencials i Sociosanitaris (ens instrumental creat l’any 1993 
per l’anterior Consorci Sanitari de Mataró, per gestionar l’assistència primària, de 
salut mental i centres sociosanitaris del municipi).

El CSdM està també atent a les línies assistencials emergents, com l’atenció a la salut 
mental i l’atenció sociosanitària. En aquest sentit, l’antic Hospital de Sant Jaume i 
Santa Magdalena centra ara la seva activitat en l’atenció sociosanitària.

Centres gestionats pel Consorci Sanitari del Maresme

• Hospital de Mataró
• 3 centres d’atenció primària
• 5 consultoris locals
• Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena (sociosanitari)
• Residència Sant Josep
• 2 hospitals de dia de salut mental
• 2 centres de salut mental
• 1 centre d’atenció a les drogodependències

Nota: el Consorci també gestiona l’Equip de Suport del Programa d’Atenció Domiciliària (PADES) 
Maresme Sud.
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92 Consorci Sanitari de l’Anoia (2000)
Per acord de Govern de 5 de desembre de 2000, s’aprovaren els estatuts del Consorci Sa-
nitari de l’Anoia (CSA), integrat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament d’Igua-
lada i el Consell Comarcal de l’Anoia. Amb la constitució del CSA s’inicia una forma 
innovadora de projecte: la creació d’un consorci amb l’objectiu de construir i gestionar un 
nou hospital adequat i dimensionat a les necessitats del territori i oferir una assistència 
sanitària integral a la comarca.

Els antecedents del Consorci Sanitari de l’Anoia cal cercar-los en la Fundació Sanitària 
d’Igualada (FSI), creada sota l’impuls del Departament de Sanitat i Seguretat Social de 
la Generalitat a l’abril del 1994, per tal de crear un ens de gestió únic dels dos hospi-
tals històrics del municipi d’Igualada (l’Hospital Comarcal d’Igualada i la Fundació 
Assistencial de l’Anoia), subrogant-se la FSI en tots els drets i deures de les entitats 
constituents, com també en l’activitat i el personal. 

La FSI entrà en funcionament al setembre del 1994, amb un patronat format per 
membres de l’Hospital Comarcal d’Igualada, la Fundació Assistencial de l’Anoia i el 
Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat. L’objectiu principal de 
la FSI se centrava en el desenvolupament d’un model assistencial que permetés racio-
nalitzar i reorganitzar els recursos i dispositius, redimensionar i reorientar l’oferta de 
serveis i garantir la viabilitat econòmica com a base i fonament de l’èxit del projecte 
assistencial.

Des d’un principi, la voluntat de les parts va ser la de poder disposar d’un nou equi-
pament únic i dimensionat que adeqüés i modernitzés l’estructura sanitària de la 
comarca que es prestava fins llavors en els dos hospitals històrics del municipi.

Aquest nou projecte per a la construcció d’un nou dispositiu portà a la constitució del 
Consorci Sanitari de l’Anoia, integrat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 
d’Igualada i el Consell Comarcal de l’Anoia, els estatuts del qual foren aprovats per 
acord de Govern de la Generalitat de 5 de desembre de 2000. 

Sota la denominació Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) es constitueix un consorci 
en el qual participen el Servei Català de la Salut, l’Ajuntament d’Igualada i el Con-
sell Comarcal de l’Anoia. La seva finalitat primordial és l’execució d’activitats hospi-
talàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d’investigació al servei, 
principalment, de la població resident en l’àmbit sanitari de la comarca de l’Anoia i 
la seva àrea sanitària d’influència. La disposició addicional segona estableix que, amb 
l’objecte d’assolir la seva finalitat, el CSA construirà, equiparà i posarà en funciona-
ment un nou centre hospitalari a la comarca de l’Anoia.

Així, amb la constitució del CSA s’inicia una forma innovadora de projecte: la creació 
d’un consorci amb l’objectiu de construir i gestionar un nou hospital adequat i di-
mensionat a les necessitats del territori, que va ser inaugurat l’any 2007.
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Centres gestionats pel Consorci Sanitari de l’Anoia

• Hospital d’Igualada

Consorci Sanitari de Mollet del Vallès (2004)
Amb la denominació de Consorci Sanitari de Mollet del Vallès (CSMV) es constitueix un 
consorci en el qual participen el Servei Català de la Salut, l’Ajuntament de Mollet del 
Vallès i la Fundació Privada Hospital de Mollet del Vallès. La seva finalitat primordial 
és l’execució d’activitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i 
d’investigació al servei, principalment, de la població dels municipis del Baix Vallès. La 
disposició addicional segona dels seus estatuts (aprovats per Acord de Govern de 21 d’octu-
bre de 2003) estableix que, amb l’objecte d’assolir la seva finalitat, el CSMV construirà, 
equiparà i posarà en funcionament un nou centre hospitalari al municipi de Mollet, 
l’obertura del qual està prevista per al juny del 2010.

Els antecedents del CSMV es troben estretament vinculats a la història de la Fundació 
Privada Hospital de Mollet, entitat sense finalitat de lucre creada l’any 1996 per la 
Societat de Socors Mutus de Mollet (Mutualitat Federada de Previsió Social), gestora 
del centre hospitalari històric del municipi, amb una trajectòria de més de trenta anys 
com a hospital general bàsic de la xarxa pública. 

L’àrea d’influència de l’actual Hospital de Mollet és la subcomarca del Baix Vallès 
(Vallès Oriental), que comprèn les poblacions de Mollet del Vallès, la Llagosta, Parets 
del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, amb 
una població de gairebé 100.000 habitants. La posada en marxa del nou hospital hi 
sumarà els residents de Santa Perpètua de Mogoda i Palau-solità i Plegamans, fet que 
dibuixa una nova àrea d’influència de 150.000 habitants per a l’any 2010.

A més de l’actual centre hospitalari, la Fundació Privada Hospital de Mollet gestiona 
el Centre de Salut Mental Jaume Vilaseca i Pujades, el Centre de Rehabilitació Integral 
del Baix Vallès i el Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències de Mollet.

Experiències d’integració organitzativa
Per a l’assistència integral al territori

Corporació de Salut del Maresme i la Selva (2001)
L’any 2001 es crea la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS), integrada per 
l’organisme autònom local Hospital Sant Jaume de Calella, el Consorci Sanitari de la 
Selva i la Fundació Hospital Asil Sant Jaume de Blanes, amb la voluntat d’avançar en la 
gestió integrada dels diferents nivells assistencials en el territori de l’alt Maresme i la Selva 
marítima, atesos els bons resultats de la cultura de col·laboració prèviament arrelada entre 
les diferents institucions.
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94 El projecte assistencial de l’alt Maresme i la Selva marítima té les seves arrels en la 
voluntat de col·laboració del Servei Català de la Salut, l’Ajuntament de Calella i 
l’Ajuntament de Blanes per tal d’aprofitar els avantatges que havia de suposar la gestió 
conjunta de dos centres hospitalaris molt propers: l’Hospital Sant Jaume de Calella i 
l’Hospital Comarcal de la Selva de Blanes.

El camí conjunt es va iniciar amb la creació del Consorci Sanitari de la Selva en el marc 
de la posada en funcionament del nou Hospital Comarcal de Blanes, i posterior ment 
es va emprendre un procés progressiu de creixement i coordinació: l’any 1993 es va 
produir l’acord per gestionar l’Hospital Sant Jaume de Calella i l’Hospital Comarcal 
de Blanes de manera simultània i equilibrada, compartir els recursos disponibles i 
aprofitar l’experiència d’ambdues organitzacions. 

Aquesta iniciativa va consolidar una cultura d’activa col·laboració sanitària entre totes 
dues organitzacions, que va portar a la gestió unificada dels seus centres a través de 
l’empresa BCGEST, SL.

L’any 1994, el Consorci Sanitari de la Selva (CSS) va assumir la gestió de l’ABS 
Lloret-Tossa, i el 1995 va iniciar la construcció del CAP Calella per a la posada en 
marxa del nou equip de l’ABS Calella. Davant d’aquesta ampliació de la cartera de 
serveis del CSS, el grup BCGEST es va plantejar formalment la gestió coordinada 
dels diversos nivells assistencials dins de la mateixa realitat geogràfica de l’alt Maresme 
i la Selva marítima.

Així, el grup va anar creixent amb la incorporació progressiva de nous centres (d’aten-
ció primària i també de l’àmbit sociosanitari) mitjançant el contracte de gestió amb 
l’empresa BCGEST. 

El compromís dels centres del grup BCGEST per avançar cap a una organització 
sanitària d’atenció integral porta a la constitució, l’any 2001, de l’actual Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva. En el marc de la nova corporació, l’àmbit de col-
laboració interinstitucional s’amplia a l’Ajuntament de Lloret de Mar.

Centres gestionats per la Corporació Sanitària del Maresme i la Selva

• Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella

• Hospital Comarcal de Blanes

• Hospital-Asil Sant Jaume de Blanes (sociosanitari)

• Hospital Municipal de Lloret de Mar (sociosanitari)

• 6 centres d’atenció primària

• 2 centres de rehabilitació

Nota: la Corporació també gestiona els equips de suport del Programa d’Atenció Domiciliària  
(PADES) de l’alt Maresme i la Selva marítima.
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Per a la gestió única de determinats serveis

Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia  
i el Garraf (2001)
Amb la denominació de Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia 
i el Garraf (CLI), es constitueix un consorci en el qual participen el Servei Català de la  
Salut, l’Institut Català de la Salut, la Fundació Sanitària d’Igualada, el Consorci Sanita-
ri de l’Alt Penedès i l’Hospital-Residència Sant Camil, de Sant Pere de Ribes, amb l’objecte 
de crear una entitat gestora única dels serveis de laboratori que s’adscriguin al consorci, a 
l’efecte d’optimitzar la utilització dels recursos disponibles. 

Mitjançant el Decret 293/1992, de 24 de novembre, es va crear el Consorci del La-
boratori de l’Anoia, integrat per la Generalitat de Catalunya, l’Institut Català de la 
Salut, l’Hospital Comarcal d’Igualada i la Fundació Assistencial de l’Anoia, amb l’ob-
jecte d’integrar en una única entitat els serveis de laboratori propis dels centres hos-
pitalaris pertanyents a les entitats esmentades en l’àmbit de la comarca de l’Anoia i la 
seva àrea sanitària d’influència.

L’any 2001, transcorreguts vuit anys d’ençà de la seva creació, i atesa l’experiència 
assolida, es va considerar la conveniència d’eixamplar l’àmbit d’actuació del consorci 
a les comarques veïnes de l’Alt Penedès i el Garraf, a l’efecte d’una utilització millor 
dels recursos disponibles.

Així, per via del Decret 193/2001, de 10 de juliol, es va donar nova redacció als es-
tatuts del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf 
(abans Consorci del Laboratori de l’Anoia), i s’hi van integrar com a nous socis el 
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès, l’Hospital-Residència Sant Camil i la Fundació 
Sanitària d’Igualada, aquesta última ocupant la posició que fins ara tenien l’Hospital 
Comarcal d’Igualada i la Fundació Assistencial de l’Anoia.

El cas particular del Consorci Sanitari de Barcelona

Consorci Sanitari de Barcelona (1987)
El 28 de desembre de 1987, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona van 
subscriure un conveni en virtut del qual s’establien les bases per a l’organització dels serveis 
sanitaris de la ciutat de Barcelona, s’acordava la constitució d’un ens consorcial per dirigir 
i coordinar la gestió dels centres sanitaris de la ciutat, alhora que es preveia l’adscripció al 
referit consorci dels serveis sanitaris de l’Ajuntament de Barcelona. Fruit d’aquest conveni 
s’articulava la participació de l’Ajuntament de Barcelona en l’organització dels serveis 
sanitaris a la ciutat, atenent a les previsions de la Llei general de sanitat (1986) i a la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (1987).
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96 A l’empara de l’esmentat conveni es va crear el Consorci d’Hospitals de Barcelona, 
amb l’acord previ del Govern de la Generalitat de Catalunya (14/11/1988) i del Con-
sell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona (25/10/1988).

Gairebé en paral·lel a la constitució del consorci es produïa l’adscripció de l’Institut 
Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS), un organisme autònom creat per l’Ajun-
tament de Barcelona l’any 1983 que gestiona, entre d’altres, l’Hospital del Mar i 
l’Hospital de l’Esperança, amb la qual cosa el consorci passà a exercir les funcions de 
tutela que fins al 1989 exercia l’Ajuntament de Barcelona. 

Un any més tard (1991) es produeix l’adscripció al Consorci de l’Institut de Prestaci-
ons d’Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM), un organisme autònom 
creat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 1987 per a la gestió dels serveis assistencials 
als funcionaris de l’Ajuntament de Barcelona, amb la qual cosa el consorci passà a 
exercir les funcions de tutela que fins llavors desenvolupava l’Ajuntament.

L’aprovació de la LOSC va motivar el canvi de denominació del consorci, que es va 
anomenar Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), i que va incorporar entre les seves 
finalitats l’atenció primària de salut i l’atenció sociosanitària i psiquiàtrica (1992).

En aquell mateix any (1992) es produeix l’adscripció al CSB, als efectes de tutela 
sanitària, de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, amb la incorporació prèvia de la Generalitat, com a patró, en la Molt Il·lustre 
Administració d’aquesta fundació (MIA).

L’any 1995 el CSB s’adscriu funcionament al CatSalut, i el consorci passa a assumir, 
pel que fa a la ciutat de Barcelona, les funcions de regió sanitària. Fruit de les modi-
ficacions esmentades, la Junta General del CSB, a més de les funcions que ja tenia, 
passa a exercir les que la LOSC atribueix al Consell de Direcció de les regions sanità-
ries del CatSalut, en l’àmbit de la ciutat de Barcelona. 

En el decurs del 1996, el CSB crea l’empresa Servei Coordinador d’Urgències de 
Barcelona, SA (SCUBSA-061), com a societat anònima amb capital íntegrament del 
CSB (accionista únic), que transforma en un sol ens dotat de personalitat jurídica 
pròpia el servei que des del 1990 gestionava el CSB, per via de la fusió del Servei 
Especial d’Urgències (SEU) i del Servei d’Atenció Mèdica a les Urgències (SAMU).

Dos anys més tard (1998), el Parlament de Catalunya aprova la Carta Municipal de 
Barcelona (Llei 22/1998, de 30 de desembre), que configura el CSB com a consorci 
legal, entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, alhora que con-
fereix un mandat exprés al CSB de crear un ens personalitzat de salut pública.

L’adequació a les previsions de la Carta Municipal de Barcelona comporta la creació 
de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), com a organisme autònom del 
CSB, amb la finalitat de dirigir i gestionar els centres i serveis de salut pública de la 
ciutat de Barcelona, i a la qual s’han integrat els serveis i recursos de l’Institut Muni-
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cipal de Salut Pública de l’Ajuntament de Barcelona i se li han adscrit també per part 
de la Generalitat de Catalunya alguns dels serveis i recursos de la Delegació Territorial 
a Barcelona del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

En el decurs del 2003, se subscriuen amb les diferents entitats titulars dels centres 
Hospital Clínic, Hospital Sant Rafael, Hospital del Sagrat Cor, Hospital Dos de 
Maig, Clínica Plató i Hospital Sant Joan de Déu els corresponents protocols d’ads-
cripció al CSB, als efectes de coordinació del dispositiu sanitari públic de la ciutat de 
Barcelona, mitjançant la Corporació Sanitària de Barcelona (òrgan instrumental de 
coordinació de les entitats creades i adscrites al CSB).

Amb ocasió de la reordenació territorial del CatSalut, duta a terme pel Decret 
105/2005, de 31 de maig, es crea la Regió Sanitària Barcelona, amb un àmbit de 
referència que comprèn 164 municipis de les comarques del Barcelonès, el Baix Llo-
bregat, el Vallès Occidental, el Maresme i l’Alt Penedès, la qual cosa ha comportat 
que, si bé territorialment la ciutat de Barcelona ha passat a integrar-se en l’àmbit de 
la Regió Sanitària Barcelona, l’ens que a la ciutat de Barcelona continua exercint les 
funcions de regió sanitària és el CSB, en el marc de la nova delimitació territorial de 
la Regió Sanitària.

Organismes autònoms adscrits al Consorci Sanitari de Barcelona

• Institut Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS)
• Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM)
• Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)

Entitats adscrites a l’efecte de coordinació del dispositiu sanitari públic de la ciutat  
de Barcelona

• Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
• Corporació Sanitària Clínic
• Clínica Plató. Fundació privada
• Hospital Dos de Maig (Consorci Sanitari Integral)
• Hospital Sagrat Cor
• Hospital Sant Joan de Déu
• Hospital Sant Rafael
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98 3. Empreses públiques adscrites al Catsalut

Per a la gestió de dispositius sanitaris traspassats  
a la Generalitat

Gestió de Serveis Sanitaris, Institut d’Assistència  
Sanitària, i Gestió i Prestació de Serveis de Salut (1992)
Mitjançant el Decret 167/1992, de 20 de juliol, es traspassen a l’Administració de la 
Generalitat els serveis, mitjans i recursos de les diputacions de Girona, Lleida i Tarrago-
na en matèria sanitària. Aquest traspàs dóna origen a la creació de tres noves empreses 
públiques adscrites al CatSalut, amb la finalitat d’assolir una gestió òptima dels serveis 
transferits: Gestió de Serveis Sanitaris a Lleida (GSS), Institut d’Assistència Sanitària a 
Girona (IAS) i Gestió i Prestació de Serveis de Salut a Tarragona (GiPSS). 

D’aquesta manera, d’acord amb la LOSC, s’opta per avançar en la incorporació de 
mecanismes de gestió empresarial, adients amb el caràcter prestacional de les entitats 
de titularitat pública que integren l’administració sanitària. 

De la mateixa manera que la resta d’entitats de la xarxa, la tendència d’evolució 
d’aquestes organitzacions s’ha caracteritzat per l’ampliació progressiva de la cartera 
de serveis i la diversificació de les línies assistencials que la integren, fins a esdevenir 
xarxes d’atenció integral al territori de referència. 

Centres gestionats per Gestió de Serveis Sanitaris

• Hospital de Santa Maria (Lleida)
• Hospital de Dia Sociosanitari (Lleida)
• Unitat Sociosanitària de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (Lleida)
• Residència Assistida i Centre de Dia per a la Gent Gran Lleida Balafia
• 1 centre d’atenció primària (ABS Lleida Rural Nord)
• 2 centres d’atenció primària d’especialitats (Balaguer, Tàrrega)
• 11 consultoris locals 
• 13 centres de salut mental 
• 3 centres d’atenció i seguiment de drogodependències
• 7 centres de rehabilitació ambulatòria 
• 1 centre de desenvolupament infantil i atenció precoç

Nota: Gestió de Serveis Sanitaris gestiona, a més, quatre equips de suport del Programa d’Atenció 
Domiciliària (PADES), un servei de valoració de la dependència (SEVAD) i un equip de valoració i 
orientació a les persones amb discapacitat.
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Centres gestionats per l’Institut d’Assistència Sanitària

• Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt:
- Hospital de Santa Caterina
- Edifici Salt - TMS d’Hospitalització Psiquiàtrica i Psicogeriàtrica
- Edifici Els Til·lers, destinat a l’atenció a la salut mental
- Llar Residència La Maçana (Edifici La Mancomunitat 1)
- Edifici La Mancomunitat 2, de psicogeriatria sociosanitària 
- nou Edifici Sociosanitari (2009)

• 6 centres d’atenció primària
• 10 consultoris locals d’atenció primària
• 7 centres de salut mental d’adults
• 7 centres de salut mental infantojuvenil
• 7 centres de dia de salut mental
• 4 centres d’atenció i seguiment de drogodependències 
• 2 centres d’intervenció precoç de la psicosi
• 7 pisos amb suport

Nota: l’IAS també gestiona el servei de valoració de la dependència (SEVAD) de les comarques del 
Gironès i l’Alt Empordà, i un equip de PADES pal·liatius.

Centres gestionats per Gestió i Prestació de Serveis de Salut

• Hospital Sociosanitari Francolí
• Hospital de Dia Francolí
• CAP Muralles
• Centre de Rehabilitació Deltebre
•  L’any 2010, Gestió i Prestació de Serveis de Salut passarà a gestionar el Centre d’Atenció 

i Seguiment de Drogodependències Tarragonès.
•  Ens els propers anys està previst iniciar l’activitat del nou Hospital Sociosanitari  

Casablanca. Un cop inaugurat el nou centre, es farà una redistribució de les places de 
l’Hospital Sociosanitari Francolí, amb perfil de pacient subagut, mitjana estada i  
convalescència, i es traslladarà l’activitat de llarga estada al nou centre Casablanca.

Nota: GiPSS gestiona, a més, el laboratori de l’Hospital Pius de Valls, dóna reforç assistencial d’atenció 
primària a Mont-roig del Camp i les Terres de l’Ebre, i col·labora en la gestió de l’Associació Provincial 
de Paràlisi Cerebral “La Muntanyeta”. Disposa també s’un equip de valoració i orientació laboral (EVO) 
i presta serveis en el marc del Programa per a l’atenció de les persones amb dependència (ProDep). 

Parc Sanitari Pere Virgili (1999)
Per acord de Govern d’1 de juny de 1999, es va autoritzar el Servei Català de la Salut 
perquè creés l’empresa pública Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV), amb l’objectiu primordi-
al de gestionar la concessió demanial administrativa atorgada pel Ministeri de Defensa en 
favor del Servei Català de la Salut, relativa a l’immoble de l’Hospital Militar de Barcelona.
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100 Els antecedents que van portar a la constitució de l’empresa pública Parc Sanitari 
Pere Virgili es vinculen al conveni de 19 d’abril de 1999, subscrit entre el Ministeri 
de Defensa i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual es va atorgar en favor del 
Servei Català de la Salut la concessió demanial administrativa sobre l’Hospital Militar 
de Barcelona, així com al Reial decret 775/1999, de 7 de maig, de traspàs a la Gene-
ralitat de Catalunya dels mitjans personals adscrits a l’Hospital Militar de Barcelona 
i els crèdits pressupostaris corresponents.

Com a conseqüència d’aquests acords, i amb la finalitat d’assolir una gestió òptima de 
la concessió demanial, el Govern de la Generalitat va autoritzar el Servei Català de la 
Salut perquè creés l’empresa pública Parc Sanitari Pere Virgili (Acord de Govern d’1 
de juny de 1999) i li va assignar els mitjans personals adscrits a l’hospital i traspassats 
a la Generalitat (Decret 156/1999, d’1 de juny).

L’any 2001 es va aprovar, per part de l’Ajuntament de Barcelona, el primer Pla especi-
al del recinte de l’antic Hospital Militar, en una parcel·la de 53.064 m2, que s’amplià 
fins als 83.850 m2 edificables, cosa que va suposar un increment del 37%. 

Atès que el Servei Català de la Salut va adquirir finalment el ple domini de la finca 
de l’Hospital Militar, d’acord amb el Conveni de 26 de juny de 2003 subscrit amb 
el Ministeri de Defensa (formalitzat el 23 de juliol de 2003 en escriptura pública de 
compravenda de la propietat), es va procedir a la modificació dels estatuts del Parc 
Sanitari Pere Virgili. L’objectiu primordial d’aquesta empresa pública va passar a ser 
la gestió de l’immoble anomenat Hospital Militar de Barcelona, així com la prestació 
de manera directa o indirecta de serveis assistencials. 

En el marc d’aquests objectius, són funcions del Parc Sanitari Pere Virgili: 

1.  La gestió dels edificis i les instal·lacions del recinte de l’Hospital Militar (i, amb 
aquesta finalitat, pactar els negocis jurídics que escaiguin per tal de possibilitar que 
tercers hi puguin realitzar les activitats que siguin d’interès del CatSalut). Actual-
ment, al Parc Sanitari Pere Virgili hi ha ubicades les entitats següents:

• Regió Sanitària de Barcelona
• Consorci Sanitari de Barcelona
• Institut de Diagnòstic per la Imatge
• Gerència de l’Àmbit d’Atenció Primària de Barcelona Ciutat
• Unitat de Rehabilitació Ambulatòria de l’Hospital Vall d’Hebron
• Unitat de Cirurgia sense Ingrés de l’Hospital Vall d’Hebron
• Institut Català d’Avaluacions Mèdiques
• Mancomunitat Sanitària de Prevenció del Consorci Hospitalari de Catalunya

2.  La prestació de serveis d’atenció sanitària i de salut mental, així com de promoció 
de la salut, prevenció de la malaltia, i atenció sociosanitària a la població:

•  El Parc Sanitari Pere Virgili gestiona un centre sociosanitari amb 354 llits d’hos-
pitalització, dels quals 315 són de convalescència, un hospital de dia, dos equips 
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de PADES, dos centres d’atenció primària (Vallcarca i Sant Gervasi) i dos equips 
d’avaluadors de la Llei de la dependència.

La prestació directa d’aquests serveis ha de garantir, d’una banda, la qualitat de l’aten-
ció i, de l’altra, l’equilibri pressupostari ajustant-se a la previsió de despesa real i evi-
tant desviacions. Aquests esforços, que garanteixen el principi de rendibilitat, són 
aplicats també a la gestió immobiliària del recinte i es complementen amb noves 
línies de negoci de futur.

Així doncs, podem definir el Parc Sanitari Pere Virgili com un dispositiu de concen-
tració d’oferta sanitària i de serveis, en un emplaçament únic a Barcelona, que permet 
avançar en el desenvolupament de la xarxa assistencial i ampliar les disponibilitats 
d’atenció sanitària i sociosanitària dels ciutadans.

Entitats ubicades al recinte gestionat pel Parc Sanitari Pere Virgili

Edifici Mestral

Edifici Garbí

Edifici Llevant-Xaloc

Edifici 
Tramuntana-Gregal

Edifici Puigmal

Edifici Pedraforca
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102 Per a la gestió de serveis i/o productes d’alta especialització
Institut de Diagnòstic per la Imatge (1991)
L’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) és una empresa pública, adscrita al CatSalut, 
i la primera creada a l’empara de les previsions contingudes a la Llei d’ordenació sanitària 
de Catalunya (LOSC); la seva missió principal és la gestió, administració i execució dels 
serveis de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear. 

L’actual Institut de Diagnòstic per la Imatge neix originàriament sota la denominació 
de Centre de Ressonància Magnètica de la Ciutat Sanitària Vall d’Hebron, mitjan-
çant l’Acord adoptat pel Govern de la Generalitat el 21 de desembre de 1990, pel 
qual s’autoritzava el CatSalut que el creés i n’aprovés els estatuts.

El canvi de denominació per l’actual (1992) va respondre a la voluntat d’ampliació del 
seu objecte social i àmbit d’actuació, motivada per la constant i ràpida innovació en 
matèria de tecnologia de diagnòstic per la imatge, per la desitjable integració de les di-
verses tècniques, així com pels bons resultats assolits per l’empresa fins aquell moment.

Des d’aleshores, l’activitat de l’IDI s’ha anat diversificant i incrementant en el decurs 
del temps, tant per la via de la creació de nous centres i unitats en el territori, com per 
la diversificació de les diferents tècniques que la gradual modificació del seus estatuts 
ha anat introduint com a objectiu de l’empresa. 

Així, si inicialment l’empresa és dedicava monogràficament a la tècnica de la ressonàn-
cia magnètica, amb el pas del temps ha anat incorporant les tècniques de tomografia 
computada, angioradiologia diagnòstica i terapèutica dins del diagnòstic per la imatge, 
i dins de la medicina nuclear, la gammagrafia i la tomografia per emissió de positrons.

L’evolució des del 1991, any de posada en marxa de l’empresa, fins a l’actualitat ha estat 
molt important. Així, si el 1991 es van realitzar 2.265 exploracions de resonància mag-
nètica, l’any 2009 es van realitzar més de 206.000 exploracions entre totes les tècniques 
abans esmentades.

Actualment l’IDI disposa de set centres, dins dels quals es troben les dinou unitats 
que gestiona, algunes d’elles de manera compartida amb l’hospital on s’ubica.

Centres gestionats per l’Institut de Diagnòstic per la Imatge

• Centre Vall d’Hebron (Hospital Vall d’Hebron, ICS)
• Centre Bellvitge (Hospital de Bellvitge, ICS)
• Centre Lleida (Hospital Arnau de Vilanova, ICS)
• Centre Tarragona (Hospital Joan XXIII, ICS)
• Centre Girona (Hospital Josep Trueta, ICS)
• Centre Badalona (Hospital Germans Trias i Pujol, ICS)
• Centre Tortosa (Hospital Verge de la Cinta, ICS)
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 Sistema d’Emergències Mèdiques (1992)
Per Acord de Govern de 14 de desembre de 1992 es va autoritzar el Servei Català de la 
Salut perquè creés l’empresa pública Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEMSA). Fins 
a l’1 de gener de 2005, l’atenció a les emergències i urgències extrahospitalàries a Cata-
lunya la gestionaven tres entitats diferenciades: el Servei Coordinador de les Urgències a 
Barcelona ciutat (SCUBSA-061), el Centre Coordinador Sanitari a la província de Tar-
ragona (CECOSAT) i SEMSA a la resta de Catalunya. L’any 2005, SEMSA absorbeix 
l’activitat d’SCUBSA i CECOSAT, amb la qual cosa s’unifica el servei per a tot el territori 
de Catalunya.

L’actual model d’atenció a les emergències sanitàries és l’evolució necessària d’un ser-
vei que té com a punt de partida l’any 1985 amb la creació del programa pilot Servei 
Coordinador d’Emergències Mèdiques (SCEM), de nou mesos de durada, i que va 
consolidar-se posteriorment i es va convertir en el Sistema d’Emergències Mèdiques 
(SEM). L’any 1992, el projecte SEM es converteix en SEMSA, empresa pública de la 
qual el CatSalut és accionista únic.

Altres elements clau del model van ser la creació, l’any 1991, del Servei 061 de Barce-
lona (posteriorment SCUBSA) i la posada en funcionament, l’any 1998, del Centre 
Coordinador Sanitari de Tarragona (CECOSAT), que donaven cobertura a la ciutat 
de Barcelona i a la província de Tarragona, respectivament, i que van ser posterior-
ment absorbits per SEMSA. 

En la seva configuració actual, SEMSA és una empresa pública del Departament de 
Salut, adscrita al Servei Català de la Salut, que té encarregades les funcions de gestió 
de les urgències i emergències extrahospitalàries en tot el territori de Catalunya, així 
com la gestió del transport sanitari urgent a través de la línia de servei 061, i la funció 
de donar informació i consell sanitari per via telefònica, durant les 24 hores dels 365 
dies de l’any, mitjançant la línia de servei Sanitat Respon.

L’any 2006, SEMSA inicia el desplegament del nou model de transport sanitari urgent 
a Catalunya, d’acord amb la Instrucció 03/2006, per la qual es regula l’organització 
del transport sanitari en l’àmbit del Servei Català de la Salut. La nova organització del 
servei implica la separació del transport sanitari urgent, gestionat per SEMSA, i el no 
urgent o programat, gestionat pel CatSalut (serveis que, fins a la data, les ambulàncies 
realitzaven de manera indistinta).

Pel que fa al transport sanitari urgent, el desplegament del nou model ha implicat la 
implantació territorial de SEMSA amb presència d’estructura arreu del territori, un 
increment important dels recursos (de 281 ambulàncies a un total de 418) i la creació 
d’un únic centre coordinador per a tot Catalunya ubicat a la nova seu corporativa de 
l’entitat, a l’Hospitalet de Llobregat.
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104 Institut Català d’Oncologia (1995)
Per Acord de Govern de 7 de febrer de 1995, es va autoritzar el Servei Català de la Salut 
perquè creés l’empresa pública Institut Català d’Oncologia (ICO), per tal de possibilitar la 
introducció dels instruments de gestió adients en l’àmbit dels serveis d’atenció oncològica, 
en tots els seus vessants (assistencial, docent i de recerca).

L’ICO és un institut d’atenció oncològica integral, que, d’acord amb les tendències 
internacionals, integra en una mateixa organització tots els elements i els esforços per 
lluitar de manera efectiva i eficient contra el càncer. Ofereix de manera coordinada els 
serveis de diagnòstic, tractament, prevenció, recerca i formació en l’àrea del càncer; 
disposa d’una àrea d’hospitalització i diverses àrees de serveis terapèutics per portar a 
terme la seva activitat assistencial.

L’any 1996 l’Institut Català d’Oncologia inicia la seva activitat a l’Hospital Duran i 
Reynals de l’Hospitalet, com a centre assistencial de referència per al tractament del 
càncer en els pacients diagnosticats a la Regió Sanitària Costa de Ponent. És la insti-
tució de referència per als tumors de baixa freqüència o alta complexitat terapèutica. 
El funcionament assistencial fa necessària l’estreta col·laboració amb l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge, que ofereix les proves diagnòstiques i el tractament quirúrgic 
del càncer. L’1 de gener de 2002 va començar a funcionar l’ICO - Hospital Dr. Josep 
Trueta (ICO Girona) com a Unitat de Referència d’Oncologia per a la Regió Sanità-
ria de Girona, i l’1 de gener de 2003 s’inicia l’activitat de l’ICO - Hospital Germans 
Trias i Pujol (ICO Badalona) com a Unitat de Referència per a la Regió Sanitària 
Barcelonès Nord-Maresme (en el marc del que disposa el Pla Director d’Oncologia 
de Catalunya sobre la necessitat d’adaptar els serveis vinculats a l’atenció oncològica 
en cada regió sanitària).

Pel seu volum d’activitat, l’ICO se situa entre els grans centres de referència onco-
lògica de l’Estat (170 llits d’hospitalització oncohematològica, 6.900 altes i 21.700 
primeres visites el 2008) i ofereix tots els serveis relacionats amb la malaltia: consell 
genètic, cures pal·liatives, farmàcia, física mèdica i protecció radiològica, fisioteràpia, 
hematologia clínica, oncologia mèdica, oncologia radioteràpica, psicooncologia i tre-
ball social. Cal afegir-hi les especialitats mèdiques i quirúrgiques, així com les proves 
diagnòstiques i exploratòries, que també s’ofereixen al pacient de manera integrada 
gràcies a la col·laboració amb els hospitals de l’ICS.

L’ICO tracta tots els tipus de tumors, llevat dels pediàtrics, i destaca en el tractament 
dels tumors germinals, en braquiteràpia, radiocirurgia ofereix l’únic programa de ra-
diocirurgia de tot Catalunya i disposa de la dotació tecnològica en teleteràpia més 
important de l’estat i una de les més importants del sud d’Europa (10 acceleradors 
lineals entre els tres centres). L’ICO també destaca en l’àmbit de les cures pal·liatives, 
on és referent internacional i, des del 2007, és centre col·laborador de l’Organització 
Mundial de la Salut en Programes Públics de Cures Pal·liatives.
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Centres gestionats per l’Institut Català d’Oncologia

• ICO - Hospital Duran i Reynals de l’Hospitalet de Llobregat
• ICO - Hospital Dr. Josep Trueta de Girona
• ICO - Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona

Banc de Sang i Teixits (1995)
Per Acord de Govern de 7 de març de 1995, es va autoritzar el Servei Català de la Salut 
perquè creés l’empresa pública Serveis Sanitaris de Referència - Centre de Transfusió i 
Banc de Teixits (actualment, Banc de Sang i Teixits), amb l’objectiu primordial de gestio-
nar i administrar la donació, la transfusió i l’anàlisi de sang i plasma sanguini, així com 
actuar de banc de teixits.

Inicialment, les activitats de l’empresa se centraven en la promoció de la donació de 
sang i el subministrament de productes hemoderivats en el sector de referència del 
Banc de Sang de l’ICS situat a l’Hospital Vall d’Hebron, i a responsabilitzar-se de les 
transfusions en aquest hospital, a més de l’activitat en les àrees d’immunohematologia 
i criobiologia.

Posteriorment es van anar integrant a l’empresa serveis i activitats originàries d’altres 
centres. És el cas de la integració del banc de sang de l’Hospital de Sant Pau, o l’acord 
amb el Consorci Sanitari Integral que havia permès assumir coordinadament les acti-
vitats de captació de sang i hemodonació.

L’any 2005 es modifiquen els estatuts de l’empresa, que passa a denominar-se Banc 
de Sang i Teixits (BST), per tal d’adaptar el seu objecte social i règim de funciona-
ment a l’aspiració de ser l’eix de vertebració del sistema hemoteràpic de Catalunya i 
el principal motor de la integració de serveis en el territori. Així, en el marc d’aquesta 
reforma estatutària, es perseguia completar el procés d’integració dels bancs de sang a 
Catalunya, i es volia promoure, també, l’establiment de mecanismes de col·laboració 
amb altres centres, des d’aliances estratègiques fins a sistemes compartits i protocols 
conjunts. 

D’altra banda, es preveia l’adaptació de l’activitat de l’empresa a l’evolució de dife-
rents fets socials, com l’evolució previsible de les malalties lligades a la sang, l’evolució 
del coneixement en l’àmbit de les especialitats mèdiques d’hematologia i hemoterà-
pia, l’augment accelerat de la demanda d’alguns teixits que fins fa poc constituïen una 
part perifèrica de les activitats de l’empresa, o el ritme espectacular d’acceleració del 
coneixement científic i tecnològic en camps molt lligats a l’activitat del centre, com 
ara la biologia molecular, la biogenètica i d’altres. 

Tot plegat creava nous escenaris d’oportunitats que havien de ser imprescindiblement 
explorats des d’una òptica de màxim aprofitament dels recursos i de creació de valor 
públic, que van portar a establir un nou nom (Banc de Sang i Teixits) per a una nova 
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106 marca que fos sòlida i integrés i consolidés arreu de Catalunya totes les activitats 
relacionades amb la sang i els teixits, que projectés els valors i el posicionament de 
l’entitat i que fos reconeguda per tots els ciutadans i institucions que formen el teixit 
assistencial de Catalunya.

Durant el 2006, el Banc de Sang i Teixits va culminar el procés d’integració de tots els 
bancs de sang de Catalunya i va assumir com a missió la gestió integral dels processos 
de la sang que garanteixi la qualitat i la seguretat i l’augment de l’eficiència. Aquesta és 
la base de la xarxa d’hemoteràpia i del sistema d’hemovigilància de Catalunya regulats 
pel Decret 298/2006, de 18 de juliol, d’acord amb el qual és responsabilitat del BST 
planificar la cobertura de les necessitats de components sanguinis i hemoderivats en 
tots els centres sanitaris públics i privats del territori.

El BST també actua com a centre d’obtenció i processament de teixits, i desenvolupa 
altres línies d’actuació com a centre especialitzat en immunobiologia selecta, en l’anà-
lisi, el diagnòstic i la recerca molecular, la teràpia cel·lular i la medicina regenerativa.

El banc de teixits del BST és fruit de la unió del banc d’ossos i el banc de teixits de 
l’Hospital Vall d’Hebron amb el banc de teixits de l’Institut de Recerca Oncològica. 
Actualment té dues grans línies d’actuació (aparell locomotor i oftalmologia), a més 
de conservar teixits per a ús autòleg per a aquells pacients que ho necessiten.

Pel que fa a la immunobiologia, el diagnòstic molecular i la immunohematologia, 
el Laboratori d’Immunobiologia per a la Recerca i les Aplicacions Diagnòstiques  
(LIRAD) és la branca del BST responsable d’oferir un servei integral en l’àmbit del 
suport diagnòstic immunològic i d’algunes àrees de genètica molecular mitjançant 
proves diagnòstiques, estudis de problemes, disseny de protocols i de projectes per als 
hospitals de la XHUP i l’atenció primària. El LIRAD té laboratoris als hospitals de la 
Vall d’Hebron i al Germans Trias i Pujol de Badalona, i dóna un servei d’immunobi-
ologia complet a l’Hospital Germans Trias i Pujol, a l’Hospital Verge de la Cinta i als 
CAP Dr. Robert i Mataró, i fa proves per a més de trenta hospitals i centres de salut 
de Catalunya i altres de la resta de l’estat.

En l’etapa recent del BST, cal destacar, també, la proliferació de projectes vinculats a 
les universitats, les empreses i els instituts de recerca, en un camí de col·laboracions i 
sinergies socialment beneficioses que inclou des d’aspectes d’assessorament i consul-
toria fins al registre de noves patents. Les aliances s’estenen també a altres institucions, 
com és el cas del Programa de sang de cordó, que implica cada vegada més materni-
tats de Catalunya i s’obre a la col·laboració amb altres comunitats autònomes. 

La valoració de noves línees, com el programa del banc de llet materna, el banc de 
sang de cordó per a ús autòleg i la millora en la gestió del plasma, permetran avançar 
en l’orientació de l’oferta a les noves necessitats.
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Altres empreses creades amb finalitats instrumentals
Energètica d’Instal·lacions Sanitàries (1991)
L’empresa pública Energètica d’Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA) es va constituir l’any 
1991 per iniciativa conjunta del Departament d’Indústria i Energia i del Departament 
de Sanitat i Seguretat Social, a través del Servei Català de la Salut, amb l’objectiu inicial 
de participar en el projecte de cogeneració mitjançant la creació de l’AIE Vall d’Hebron.

Actualment, EISSA és una entitat participada a parts iguals per l’Institut Català 
d’Energia (ICAEN), adscrit al Departament d’Economia i Finances, i el Servei Ca-
talà de la Salut.

El seu objecte social és l’establiment de programes, l’execució de projectes i la realit-
zació d’actuacions de tota mena, ordenades a la millora de l’eficiència energètica en 
els centres que configuren el Servei Català de la Salut. 

L’any 2004, EISSA va arribar a participar en set instal·lacions, sis de cogeneració 
(totes elles AIE vinculades a hospitals de l’Institut Català de la Salut) i una de gestió 
tècnica centralitzada (Gestió i Producció Energètica Hospital General de Vic, SL). 

Gestió i Producció Energètica Hospital General de Vic, SL, es va dissoldre l’any 
2005. Pel que fa a les AIE en les quals participa EISSA, actualment totes estan en 
procés de liquidació.

D’altra banda, EISSA gestiona la climatització de 36 centres d’atenció primària 
(CAP) i de cinc hospitals, així com cinc instal·lacions d’energia solar tèrmica, totes 
ubicades en centres de l’Institut Català de la Salut.

Addicionalment, EISSA duu a terme campanyes de millora de la gestió energètica, 
com ara la que està desenvolupant en els CAP en què en gestiona la climatització per 
optimitzar el servei energètic al ciutadà.

Agència d’Avaluació de la Tecnologia i Recerca Mèdiques (1994)
L’Agència d’Avaluació de Tecnologia Mèdica (actualment Agència d’Avaluació de Tecnologia 
i Recerca Mèdiques) va ser creada al maig del 1994, per acord del Govern de la Generalitat 
de Catalunya, prenent el relleu de l’anterior Oficina Tècnica d’Avaluació de Tecnologia Mè-
dica (OTATM) creada l’any 1991, que, al seu torn, va ser successora del Programa d’Alta 
Tecnologia del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.

L’acord de Govern pel qual s’autoritza el Servei Català de la Salut per a la creació de 
l’AATRM exposa que «el ràpid desenvolupament dels avenços científics i tècnics en el 
camp de la medicina ha posat al seu abast un gran nombre de tecnologies preventives, 
diagnòstiques, terapèutiques i rehabilitadores», l’anàlisi i avaluació de les quals «ha 
de permetre establir les prioritats i els criteris per a la seva introducció i difusió en el 
sistema sanitari català». 
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108 Amb aquest objectiu, s’aposta per la creació, en l’àmbit del CatSalut, d’una empresa 
pública que possibiliti «la utilització de mecanismes de gestió àgils i l’optimització 
dels recursos existents» en l’avaluació de la tecnologia i la recerca mèdiques, a fi de 
promoure’n la introducció en el sistema sanitari de cobertura pública basada en l’evi-
dència científica de la seva utilitat i cost-efectivitat.

L’AATRM proporciona informació basada en el coneixement científic i en l’anàlisi 
del context sanitari, amb l’objectiu final de promoure que la introducció, l’adopció, la 
difusió i la utilització de les tecnologies mèdiques es faci d’acord amb criteris d’eficà-
cia, seguretat, efectivitat i eficiència demostrades científicament, tenint en compte els 
seus efectes sobre els malalts (supervivència i qualitat de vida), i des del punt de vista 
del seu impacte clínic, econòmic, organitzatiu, social, ètic i legal, per donar suport a 
la presa de decisions en diferents nivells del sistema sanitari. 

L’AATRM, a més, té entre les seves funcions primordials la planificació, la coordina-
ció i l’avaluació de la recerca sanitària en ciències de la salut en l’àmbit dels centres, 
serveis i establiments sanitaris vinculats al CatSalut amb l’objectiu de promoure la 
recerca orientada a les necessitats de salut de la població i a les de coneixement del 
sistema sanitari. 

A l’octubre del 2008, es va fer pública la voluntat de creació d’una nova entitat en 
el sistema sanitari català: l’Agència d’Informació, d’Avaluació i de Qualitat en salut, 
d’ara endavant AIAQ. Les arrels que justifiquen el naixement de l’AIAQ se situen en 
el marc de l’Informe Vilardell, de 3 de febrer de 2005, on es fer una sèrie de propostes 
per millorar l’eficiència i racionalització de la despesa pública.

L’ampliació dels àmbits d’actuació de l’actual Agència d’Avaluació de Tecnologia i 
Recerca Mèdiques, mitjançant la creació de l’AIAQ, es materialitza sobre la base d’un 
model organitzatiu innovador que pivota a escala operacional en dos àmbits d’actua-
ció, l’avaluació (àmbit de l’actual AATRM) i els sistemes d’informació (SI). 

Pel que fa a l’àrea d’avaluació, una de les actuacions prioritàries consisteix a dotar de 
transparència el conjunt del sector i a facilitar la transferència de coneixement i dels 
resultats al sistema de salut per tal de consolidar una font de coneixement que permeti 
utilitzar, estructurar i canalitzar la informació disponible del sistema sanitari.

D’altra banda, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del Departament 
de Salut i del CatSalut en matèria de tecnologia i comunicacions, l’AIAQ s’ha dotat 
de l’àrea de Sistemes d’Informació (SI), i l’ha estructurat en dues àrees diferenciades. 
L’una enfocada a oferir serveis de caire més intern, responsable de la definició, la pla-
nificació, la integració i el desenvolupament dels SI. I una altra enfocada als serveis 
externs, responsable de la gestió, l’operació, el manteniment i la millora contínua dels 
SI: el Centre de Serveis TicSalut. Aquesta darrera àrea donarà suport al desplegament 
dels projectes estratègics TIC en tot el conjunt del sistema de salut de Catalunya, com 
són la Història Clínica Compartida a Catalunya, el Pla de Digitalització de la Imatge 
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Mèdica, el Pla de Telemedicina i Teleassistència Mèdica, la Recepta Electrònica, el 
Canal Salut i el Registre del Càncer de Catalunya.

En aquest marc, la missió de l’Agència d’Informació, d’Avaluació i Qualitat en Salut 
és generar coneixement rellevant per contribuir a la millora de la qualitat, seguretat i 
sostenibilitat del sistema de salut, amb la qual cosa es facilita la presa de decisions als 
ciutadans, professionals i gestors.
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110 4.  Altres entitats de provisió participades 
per la Generalitat de Catalunya

La diversitat i complexitat de l’estructura de propietat de les entitats proveïdores del 
sistema sanitari català, caracteritzada per la voluntat de pacte i col·laboració entre 
entitats públiques i privades, fa difícil delimitar l’abast del rol de «propietat» de la 
Generalitat en el conjunt de la xarxa. 

El cas de les empreses públiques és el més evident: es tracta d’entitats que sempre han 
estat considerades «sector públic Generalitat», i que han estat incloses des del primer 
moment en la Llei de pressupostos. En el cas dels consorcis, la propietat ja no és ex-
clusiva, i la seva vinculació al sector públic de la Generalitat, si més no en els orígens 
del model, és menys intensa (aquesta situació ha canviat en els darrers anys, com a 
conseqüència de la normativa SEC-95 i la interpretació que se n’ha fet en l’àmbit 
autonòmic).

Més enllà d’aquestes entitats, la Generalitat participa també de l’estructura de propie-
tat d’altres organitzacions proveïdores de la xarxa, de naturalesa jurídica i patrimonial 
diversa:

•  Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (patrimonial),  
i Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

•  Institut Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS)
•  Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM)
•  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (HCPB)

En relació amb l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el Patronat de la Fundació 
Privada de caràcter patrimonial la Molt Il·lustre Administració (MIA) està format pa-
ritàriament per la Generalitat de Catalunya, el Capítol Catedralici i l’Ajuntament de 
Barcelona. En el cas de la Fundació de Gestió Sanitària, l’òrgan de govern es compon 
de cinc membres designats per la MIA, tres dels quals són representants de la Gene-
ralitat, un de l’Ajuntament i un del Capítol Catedralici de Barcelona.

L’IMAS (fins al 2009) i el PAMEM són organismes autònoms adscrits al Consorci 
Sanitari de Barcelona, participats en un 60% per l’Ajuntament de Barcelona i en un 
40% per la Generalitat. Al gener de 2010 els treballs de la Comissió mixta per al tras-
pàs de l’IMAS a la Generalitat (que passa a tenir la condició de soci majoritari), han 
culminat en la creació del nou Consorci Mar Parc de Salut (per Acord de Gobern de 
la Generalitat de 26 de gener de 2010). 

Pel que fa a l’Hospital Clínic, amb data 1 de gener de 2008 es va fer efectiu el traspàs 
del centre de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya. En la sessió 
ordinària del Consell de Direcció del CatSalut de 27 de novembre de 2007, es donà 
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compte que el referit traspàs s’assumiria i es materialitzaria per part de la Generalitat 
a través d’un conveni de col·laboració entre diferents institucions: l’Administració 
de l’Estat, l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la mateixa Ge-
neralitat, amb la finalitat de constituir un consorci. Actualment estan en marxa els 
treballs de la comissió per a la constitució del referit consorci. Durant aquesta etapa 
constitutiva, el funcionament del l’hospital s’ajusta al mateix esquema que havia regit 
la institució prèviament al traspàs, llevat del que afecta els òrgans de govern, respecte 
als quals la Junta de Patronat del Clínic acordà que, provisionalment, funcionessin 
segons el projecte d’estatuts que hauran de regir el futur consorci. 
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1. Introducció
En els darrers anys, molts països han reflexionat sobre la necessitat de consolidar un 
marc de governança efectiva de les institucions del sector sanitari, del sector públic 
en general i del sector privat sense ànim de lucre, tots ells amb elements comuns 
característics com són la vocació de servei públic i de retorn social, amb retiment de 
comptes a la comunitat (accountability). Aquest debat es planteja bàsicament en el 
sentit d’assolir més transparència i més efectivitat en l’actuació dels òrgans de govern. 

Més enllà del deure de transparència i retiment de comptes inherent a les organit-
zacions del sector públic, l’evidència prova que la bona governança contribueix a la 
millora del rendiment i els resultats de l’organització, ja que aporta lideratge estratè-
gic i garanteix la bona gestió per part de la direcció executiva de l’entitat (funció de 
control intern).

En el cas de la sanitat catalana, el model d’empreses públiques i consorcis (EPIC) ha 
estat habitualment descrit i elogiat des d’una perspectiva del seu model de gestió. El 
cert és, però, que des del moment en què s’opta per constituir aquestes noves figures 
jurídiques, i se les dota d’òrgans de govern propis, les EPIC esdevenen no només eines 
de gestió, sinó també instruments de governança. 

En aquest sentit, l’estudi de l’OCDE Governança pública distribuïda. Agències, auto-
ritats i altres entitats autònomes (2002) destaca que, fins fa poc, els governs dels dife-
rents països han centrat els seus esforços a dotar de capacitat de maniobra les noves 
estructures autònomes creades en el si del sector públic. Avui, un cop l’experiència 
ha legitimat el principi d’autonomia de gestió en termes de millora d’eficàcia i efi-
ciència en la provisió de serveis públics, l’atenció es desplaça cap a la necessitat de 
reforçar el model de governança d’aquestes entitats: «la idea general és seguir prin-
cipis de bon govern similars i consistents amb els principis establerts [...] per a les 
empreses privades, però adaptats a les especificitats de l’empresa pública i del sector 
públic en general» (Vives, 2007).

Cal tenir molt present que la funció de l’òrgan de govern esdevé una peça clau del 
model d’autonomia corporativa en la mesura que exerceix, per delegació de l’Admi-
nistració sanitària, les funcions de control, suport i guiatge estratègic de la direcció 
executiva de l’entitat. Si aquesta delegació s’exerceix de manera efectiva es minimitza-
ran riscos potencials d’ingerència política indeguda.

El bon govern corporatiu implica també donar resposta al deure de transparència i 
retiment de comptes envers el Govern (propietat), envers la ciutadania i les instituci-
ons democràtiques que la representen (Parlament i Sindicatura), així com fomentar 
un marc de relació i col·laboració amb altres institucions i actors clau de l’entorn de 
l’organització. Les especificitats del sector sanitari requereixen un esforç especial de 
transparència per part de les entitats públiques proveïdores, que faci possible liderar 
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116 des de les mateixes institucions la generació d’un marc de confiança amb els organis-
mes externs de control (governamentals i parlamentaris) i amb la ciutadania a la qual 
dóna servei.
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2. Funcions de governança
La literatura internacional ofereix definicions diverses i complementàries de què s’en-
tén per governança. Diversos autors posen l’èmfasi en la funció de direcció estratè-
gica que han d’exercir els òrgans de govern. Així, Alexander et al. (2003) descriuen 
la governança com un procés que implica la formulació de la missió i els valors de 
l’entitat, la fixació i el monitoratge dels objectius, i el desenvolupament de les estra-
tègies per assolir-los. 

En els darrers anys, en gran part motivat pel ressò internacional de grans escàndols 
corporatius (com el cas Enron), s’ha prestat especial atenció a la vessant de governan-
ça referida al control intern de l’organització (responsabilitats fiduciàries). En aquest 
sentit, la literatura internacional identifica tres deures fiduciaris fonamentals que han 
de regir la tasca dels òrgans de govern (Carlin Lockee, 2002): 

•  Obediència (duty of obedience): l’òrgan de govern ha de garantir que l’organització 
obeeix a la seva missió i objectius. 

•  Cura (duty of care): l’òrgan de govern ha de ser coneixedor de tota la informació 
de què pugui disposar abans de prendre decisions, i ha d’actuar sota el principi de 
prudència i tenint cura de les circumstàncies específiques.

•  Lleialtat (duty of loyalty): l’òrgan de govern ha d’exercir les seves responsabilitats i 
deures de manera altruista, en benefici dels interessos corporatius, que alhora reflec-
teixen els interessos de la comunitat que serveix.

Una tercera vessant de la governança es vincula a la vocació de servei a la comunitat 
que inspira la filosofia corporativa de les organitzacions sanitàries, en què és cabdal la 
transparència i el retiment de comptes com a principis de bon govern corporatiu, per 
tal de reforçar la legitimitat social de les institucions en el context d’una democràcia 
avançada com la nostra. 

Aquesta triple vessant del concepte de governança queda reflectida en el document 
de bases Per un codi de bon govern de les empreses públiques i consorcis dependents o vin-
culades amb l’administració sanitària de la Generalitat de Catalunya (2004), impulsat 
per la Direcció del Servei Català de la Salut a través de la Gerència de Coordinació 
d’Empreses Públiques i Consorcis: 

Governar vol dir garantir la direcció estratègica de l’organització, el control efec-
tiu de la gestió i el retiment de comptes a aquelles administracions i/o entitats 
de qui depenen o amb les quals estan vinculades i a la comunitat, regint-se, en tota 
la seva actuació, per la seva condició de «sector públic», pel principi de legalitat.
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118 Aquesta definició genèrica es concreta en el decàleg de responsabilitats de governança 
següent:

1.  Establir i garantir les finalitats de l’organització (missió i visió).

2.  Impulsar i aprovar els plans estratègics, i en consonància amb aquests definir 
els objectius anuals i els programes d’actuació.

3.  Donar suport als gestors i controlar-los.

4.  Garantir la qualitat dels serveis.

5.  Assegurar la supervivència econòmica de la societat.

6.  Promoure la participació ciutadana en la governabilitat de l’empresa.

7.  Vetllar pel compliment de la legalitat. 

8.  Cercar l’arrelament de la institució en el seu territori.

9.  Balanç social: valorar les implicacions que les actuacions de l’entitat poden tenir 
en el conjunt del cos social on s’insereixen.

10.  Retre compte i raó del procediment i els resultats, econòmics i de salut, a les 
administracions i entitats de qui depenen, i a la comunitat.

Direcció estratègica
Segons Steinberg i Bromilow, experts en governança corporativa de Pricewaterhouse 
Coopers, les juntes de govern efectives es caracteritzen per «assolir un equilibri ba-
sat en una distinció clara entre el rol de la junta i el de la direcció executiva, on la 
junta desenvolupa un paper de supervisió i orientació estratègica per tal de fugir de 
la microgestió i evitar alhora l’alentiment excessiu del procés de presa de decisions 
estratègiques» (IIA, 2000). 

Les funcions clau que l’òrgan de govern deté en el procés de desenvolupament de 
l’estratègia inclouen: a) revisar les alternatives i els diferents cursos d’acció possibles, 
avaluant i sotmetent a judici les diverses opcions, i afegint perspectiva per tal de 
determinar la ruta apropiada cap a l’èxit; b) revisar el procés de desenvolupament de 
l’estratègia per tal de garantir que pren suficient consideració d’un ventall apropiat 
d’alternatives i que les avalua convenientment; c) examinar els plans i processos per a 
la implementació de l’estratègia; d) monitorar la implementació; e) proveir d’orienta-
ció operativa i tàctica els òrgans executius de gestió en tot aquest procés (IIA, 2000).

Control intern de l’organització
Pointer i Orlikoff (1999) sostenen que avui en dia els reptes financers que afronten 
les organitzacions sanitàries són d’una magnitud molt més gran que en el passat. En 
tant que màxim responsable de garantir la salut financera de l’organització, l’òrgan 
de govern ha de monitorar i avaluar el compliment dels objectius financers i, quan es 
detecten problemes, garantir que els òrgans executius competents adopten les mesu-
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res correctives necessàries. A més, ha de garantir l’existència d’un sistema apropiat de 
controls, tant interns (per exemple, comitè d’auditoria i/o comissió de seguiment eco-
nòmic en el si de l’òrgan de govern) com externs (per exemple, auditories externes). 
Aquesta funció de governança vinculada al control intern de la gestió és analitzada 
amb més profunditat en un altre dels capítols d’aquesta publicació: «La garantia de 
control en el marc de l’autonomia de gestió de les empreses públiques i els consorcis 
participats pel CatSalut».

L’òrgan de govern és també el màxim responsable de garantir la qualitat dels serveis. 
Roberts i Connors (1998) descriuen els objectius de qualitat en termes de garantir 
una prestació assistencial adequada als estàndards exigits i esperats, assolir alts nivells 
de satisfacció del pacient i mantenir un entorn de millora contínua de la qualitat. 
Conseqüentment, l’òrgan de govern ha d’articular els mecanismes apropiats per po-
der proporcionar la supervisió necessària. 

Retiment de comptes i relacions amb l’entorn
Tal com assenyalen Roberts i Connors (1998), els membres dels òrgans de govern han 
d’aprofundir en el coneixement de les expectatives i les necessitats reals dels actors 
clau de l’entorn de l’organització (stakeholders), de manera que aquestes siguin un 
input rellevant de la presa de decisions estratègiques. 

Pel que fa al deure de retiment de comptes, en l’entorn de les institucions sanitàries 
de titularitat pública podem distingir dues vessants principals: el retiment de comptes 
a la propietat (al Govern i/o les administracions titulars), i a la comunitat a la qual 
serveixen, atesa la seva vocació de servei públic. Roberts i Connors (1998) remarquen 
que és relativament fàcil confeccionar un discurs retòric adreçat a la comunitat. Tot 
i això, cal articular mecanismes concrets per fer efectiu el retiment de comptes. En 
aquest sentit apunten com a exemples l’establiment de fòrums participatius, l’ús dels 
mitjans (en el marc d’una estratègia de comunicació corporativa), o la difusió pública 
de les activitats i els resultats de l’organització.
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120 3.  Models de governança. 
Aproximacions teòriques

Malgrat el consens general entorn de la necessitat de reforçar la funció de governança 
de les organitzacions sanitàries, el debat resta obert respecte a quin és el model més 
apropiat per al bon govern d’aquestes entitats. Una condició bàsica per a l’èxit és sens 
dubte el «factor humà», és a dir, l’ètica i la responsabilitat dels consellers i conselleres; 
però no hi ha consens a la literatura sobre quin és el millor disseny institucional per 
afavorir un marc de governança efectiva, en termes de composició, organització i 
funcionament dels consells de govern. 

Probablement, en línia amb l’opinió expressada per autors diversos (per exemple, 
Bradshaw et al., 1998), la resposta sigui que no hi ha cap fórmula màgica per a l’èxit: 
cal adoptar un enfocament de contingència que prengui en consideració les circum-
stàncies i l’entorn específic de cada organització per tal de configurar el seu propi 
model de govern corporatiu, adaptant els principis i les recomanacions teòriques a la 
realitat particular de cada institució.

Model filantròpic versus model corporatiu
Weiner i Alexander, en un estudi publicat l’any 1993 a la revista Health Services Re-
search, identifiquen dos grans models teòrics de governança: el de tipus filantròpic 
i el de tipus corporatiu. Les principals diferències entre ambdós models es poden 
sintetitzar en tres aspectes primordials: el criteri de selecció dels membres de l’òrgan 
de govern, el caràcter retribuït o no dels càrrecs, i el rol que aquests desenvolupen en 
el si de l’organització. 

El model filantròpic es caracteritza per un criteri de selecció basat en la representati-
vitat (comunitària i/o de la societat civil), per la naturalesa no retribuïda dels càrrecs i 
per l’èmfasi en la preservació dels actius (rol fiduciari de l’òrgan de govern). El model 
corporatiu, en canvi, es basa en un criteri de capacitació / perfil professional en la 
selecció dels membres, els quals reben contraprestació econòmica per l’exercici del seu 
càrrec i desenvolupen funcions de tipus estratègic. 

Tal com estan definits, el model filantròpic es basa en la participació de manera vo-
luntarista de la societat civil, amb un enfocament envers la comunitat propi de les 
institucions sense ànim de lucre; el model corporatiu, en canvi, s’aproxima al govern 
professionalitzat característic del món empresarial. 

En el marc del sistema sanitari català caldria introduir un tercer model, proper al 
model filantròpic quant al mode de selecció i al caràcter no retribuït dels càrrecs, però 
amb un component de representativitat institucional i/o política. Aquest seria el cas 
dels consells de govern dels consorcis sanitaris, participats generalment per l’Adminis-
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tració autonòmica (Generalitat), per les administracions locals i, en ocasions també, 
per altres entitats sense afany de lucre amb interessos coincidents o concurrents amb 
els de l’administració sanitària. 

Una premissa bàsica que cal qüestionar-se en la concepció del model filantròpic de 
governança és el fet d’establir un nexe necessari entre la naturalesa i composició de 
l’òrgan de govern (càrrecs representatius i no retribuïts) i el rol de governança que 
aquests desenvolupen (rol fiduciari). El rol estratègic de l’òrgan de govern no és in-
compatible amb la selecció basada en la representativitat institucional. La clau radica 
a generar un ambient de compromís i implicació entre els consellers i conselleres, de 
manera que treballin en estreta col·laboració amb els màxims òrgans executius de 
gestió, que aportin visió i orientació estratègica, que garanteixin que els plans i les ac-
cions que es desenvolupen en el si de l’organització s’alineen amb l’estratègia definida, 
i que avaluïn l’assoliment dels objectius fixats. 

Un element essencial per tal d’aconseguir-ho és el desenvolupament dels instruments i 
sistemes d’informació adequats per tal de consolidar un sistema de governança efecti-
va: plans estratègics, quadres de comandament, enquestes d’avaluació de riscos i mapa 
de riscos, autoavaluació periòdica de l’efectivitat de la tasca de l’òrgan de govern, entre 
d’altres.

La teoria de la governança com a lideratge 
La teoria recentment desenvolupada per Chait et al. (2005) defineix tres tipologies o 
modes de governança des de la perspectiva del rol que desenvolupa l’òrgan de govern, 
independentment de quina sigui la seva estructura i composició: el tipus I o mode 
fiduciari, el tipus II o mode estratègic, i el tipus III o mode generatiu.

•  Tipus I o mode fiduciari. És el més comú i instintiu. L’èmfasi se situa en la res-
ponsabilitat fonamental i inherent a l’òrgan de govern de garantir la bona marxa de 
l’organització i assegurar l’ús eficient i efectiu dels actius en línia amb la missió de 
l’entitat, en el marc del compliment de la legalitat vigent. En el mode fiduciari la 
direcció executiva de l’entitat ret comptes davant l’òrgan de govern i aquest darrer 
avalua la tasca dels òrgans gestors per tal d’exercir les seves responsabilitats fiduci-
àries. 

•  Tipus II o mode estratègic. En aquest cas la relació entre la direcció executiva 
i la junta és d’associació, de manera que ambdós nivells treballen en estreta col-
laboració per fixar la direcció estratègica de l’organització. En aquest mode II de 
governança les funcions de la junta experimenten un gir de perspectiva, ja que 
passen de mirar cap endins de l’organització (control de la gestió i compliment de la 
legalitat), a mirar cap enfora (anàlisi de les amenaces i oportunitats externes, de les 
necessitats i expectatives dels actors clau de l’entorn de l’organització, per tal de de-
terminar les fites a assolir i la ruta apropiada cap a l’èxit). La teoria de la governança 
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122 com a lideratge suggereix que un cop l’organització ha determinat la seva direcció 
estratègica, la junta ha de crear la seva estructura de governança (comitès), de ma-
nera que reflecteixi les prioritats estratègiques. Tradicionalment l’organigrama de 
gestió és el que determina també l’estructura de governança (comitès de seguiment 
econòmic, assistencial...). Aquesta realitat s’adequa a l’exercici del rol fiduciari de 
l’òrgan de govern, però cal també articular un sistema que s’adeqüi a l’exercici de la 
funció estratègica.

•  Tipus III o mode generatiu. El pensament generatiu és la via per la qual els mem-
bres de l’òrgan de govern aporten visió i enfocaments innovadors, es qüestionen 
premisses, analitzen cursos alternatius d’acció, identifiquen obstacles i noves opor-
tunitats. És la via per la qual s’impliquen en una cultura de governança dinàmica, 
oberta a noves idees i perspectives, amb voluntat de millora contínua per tal d’avan-
çar en l’excel·lència de l’organització.

Chait et al. (2005) plantegen els tres modes de governança com a complementaris i 
no pas com a excloents; és més, proposen un enfocament normatiu d’acord amb el 
qual la consolidació d’un marc de governança efectiva passa per la conjugació dels tres 
modes, ja que l’òrgan de govern té uns deures fiduciaris que no pot descuidar (I), ha 
d’establir i monitorar l’estratègia de l’organització (II) i ha d’anar encara més enllà, 
aportant visió i noves perspectives que contribueixin a l’excel·lència de l’organització 
(III). Aquesta és la concepció dels autors de la «governança com a lideratge».
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4.  Criteris de selecció i nomenament 
dels membres de l’òrgan de govern

En l’entorn de les entitats autònomes del sector públic podem identificar tres criteris 
principals (no excloents entre si) que regeixen els processos de selecció dels membres 
de l’òrgan de govern corporatiu (OCDE, 2002):

• Representativitat política

• Representativitat d’altres actors clau de l’entorn de l’organització (stakeholders)

• Mèrits i capacitats professionals

Hi ha un consens generalitzat que, més enllà dels criteris de representativitat que pu-
guin regir la selecció dels candidats, sempre s’han de tenir en compte els mèrits i les 
capacitats professionals per tal de garantir que en el si del consell hi hagi un bagatge 
de coneixements i professionalisme adequat al grau de responsabilitat que deté l’òrgan. 

En aquest sentit, les Directrius en matèria de governança corporativa de les empreses 
públiques emeses l’any 2005 per l’OCDE, consideren que els càrrecs públics i/o repre-
sentants polítics només haurien de ser elegits com a membres de les juntes de govern 
d’aquestes entitats «si reuneixen el nivell de competència requerit [...] i si no actuen 
com a fil de conducció d’influència política indeguda». 

Hi ha països (per exemple, Nova Zelanda) que han optat, com a regla general, per la 
no-presència de càrrecs públics en les juntes de govern corporatives, perquè entenen 
que la seva vinculació ministerial pot ser susceptible de conflicte d’interessos (OCDE, 
2002). 

En el cas espanyol i català, en canvi, la presència d’alts càrrecs de l’Administració en 
els òrgans de govern corporatiu és habitual. En ocasions els mateixos estatuts de les 
entitats preveuen nomenaments per raó del càrrec. 

El primer model prima la independència dels consellers, mentre que el model es-
panyol i català prima la representativitat dels interessos de la propietat. És possible 
trobar arguments a favor i en contra de tots dos models. 

La independència contribueix a la legitimitat social de la institució i evita potencials 
conflictes d’interessos o influències polítiques indegudes. En canvi, la presència d’alts 
càrrecs de l’Administració garanteix l’alineament de la institució amb les prioritats i 
estratègies del govern. En tots dos casos el professionalisme hauria d’estar garantit, 
però el cert és que si s’estableix un règim rígid d’incompatibilitats per accedir al càr-
rec, es corre el risc d’excloure candidats de vàlua indiscutible pels seus coneixements 
i bagatge professional en el sector en què opera l’organització.

Optar per un model o altre depèn de múltiples factors socials, culturals i polítics, i no 
hi ha un criteri perfecte per se. En tot cas, el que és realment important és que el criteri 
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124 adoptat «sigui transparent i respectat per l’autoritat a qui correspon el nomenament» 
(OCDE, 2002). En aquest sentit és recomanable augmentar la transparència dels no-
menaments en l’entorn de les entitats públiques sanitàries i cercar vies per augmentar 
la participació democràtica de la societat civil, per exemple, establint una certa quota 
de consellers independents, amb processos de selecció oberts i transparents.

En els darrers anys diversos països han adoptat mesures d’aquest tipus per fer el pro-
cés més transparent i participatiu. Un exemple emblemàtic el trobem al Regne Unit, 
on, des del 1995, hi ha un comissionat independent (Commissioner for Public Ap-
pointments) que regula el procés que ha de regir la decisió dels ministres a l’hora de 
nomenar els membres de les juntes de govern de les entitats públiques no departa-
mentals (non-departmental public bodies). El Comissionat té la missió de garantir que 
tots els nomenaments es fan d’acord amb un codi reglat (Code of Practice for Public 
Appointments). Aquest codi estableix sis principis bàsics: 1) la responsabilitat última 
pel nomenament recau en el ministre del departament d’adscripció; 2) la selecció ha 
d’estar basada en el mèrit; 3) cap nomenament pot dur-se a terme sense ser sotmès 
prèviament a l’escrutini d’un comitè que inclogui un assessor independent; 4) els de-
partaments han de promoure la igualtat d’oportunitats en l’accés als càrrecs; 5) el pro-
cés ha de ser transparent, i 6) la informació relativa al nomenament ha de ser pública1.

Un altre exemple el trobem a la província de Saskatchewan (Canadà), on les persones 
interessades a formar part de l’òrgan de govern de les agències i autoritats regionals de 
salut poden presentar la seva candidatura a través del formulari de Declaració d’interès 
disponible a la pàgina del Ministeri de Salut, sempre que no incorrin en cap dels 
supòsits d’incompatibilitat regulats per llei (entre altres supòsits, no poden accedir al 
càrrec aquells que treballen al Ministeri de Salut o a les agències que en depenen)2.

1 Per a més informació: www.publicappointmentscommissioner.org 
2 Per a més informació: www.health.gov.sk.ca/regional-health-governance 



125

El bon govern corporatiu, una peça clau del m
odel d’autonom

ia de les entitats adscrites o participades pel C
atSalut

5. Instruments de governança

Sistemes d’informació adequats 
Per tal d’exercir les responsabilitats i funcions associades al rol de governança, esdevé 
cabdal que els òrgans de govern disposin dels sistemes d’informació adequats que 
els permetin exercir el seu càrrec de manera efectiva i eficient. Conger et al. (2001) 
identifiquen les necessitats d’informació dels òrgans de govern corporatius en termes 
d’informació sobre la gestió de l’entitat, d’informació sobre l’entorn de negoci, i de 
benchmarking amb la resta d’organitzacions que operen en el mateix mercat. 

Generalment l’element clau no té a veure amb la disponibilitat de la informació, sinó 
amb la forma en què aquesta s’analitza i es presenta davant l’òrgan de govern. Pointer 
i Jennings (2002) observen com una pràctica habitual el fet de proveir els consellers 
d’informació de gestió, tant econòmica com clínica, que ha estat dissenyada per assis-
tir la direcció executiva de l’entitat en l’exercici de les seves funcions. Així, molt sovint 
l’òrgan de govern es veu desbordat per informació de tipus operatiu, més que no pas 
de contingut estratègic. En aquest sentit cal desenvolupar sistemes d’informació es-
pecífics vinculats a la funció de governança, per tal de garantir el lideratge estratègic 
efectiu de l’entitat. 

Pla estratègic
Hi ha una àmplia varietat de perspectives, models i aproximacions a la planificació 
estratègica. Tal com assenyala McNamara (2003), consultor especialitzat en aquest 
àmbit, la manera com es conceben i es configuren els plans estratègics a les diferents 
organitzacions depèn de factors com la naturalesa del lideratge corporatiu, la cultura 
organitzativa, la dimensió de l’organització i la complexitat de l’entorn, entre d’altres. 
No hi ha un model únic ni un procediment estàndard que s’ajusti a les característi-
ques i especificitats de cada entitat.

En qualsevol cas, l’òrgan de govern té la responsabilitat d’orientar i exercir lideratge 
en el procés de definició del pla estratègic. Cal evitar situacions en què l’òrgan de go-
vern esdevingui un actor passiu que es limiti a validar l’estratègia definida des d’altres 
estaments de l’organització. Tampoc es pot incórrer en el risc de centralitzar el procés, 
ja que l’èxit futur de la implementació de l’estratègia requereix implicar tots els nivells 
de l’organització en la seva definició.

Quadres de comandament
Entre les eines d’informació més rellevants per a la funció de governança, cal destacar 
els quadres de comandament (dashboards), entre els quals hi ha la variant força estesa, 
coneguda com a quadre de comandament integral (balanced scorecard o BSC). Paul R. 
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126 Niven (2003), consultor especialitzat en estratègia corporativa, concep aquesta eina 
de governança des d’una triple vessant: com a sistema de gestió estratègica, com a sis-
tema de monitoratge del progrés de l’organització, i com a eina al servei de l’estratègia 
de comunicació corporativa. 

En essència, el BSC és un instrument que permet transformar la visió i l’estratègia de 
l’empresa en objectius operatius interrelacionats, mesurables mitjançant indicadors i 
lligats a plans d’acció. Això permet alinear les persones clau de l’organització en l’as-
soliment d’uns resultats de negoci i uns comportaments estratègics concrets.

El BSC s’estructura en quatre eixos o perspectives de l’organització: finances, clients, 
processos interns, i aprenentatge i coneixement. Per a cadascun d’aquests eixos es de-
fineixen uns objectius, s’associen uns indicadors, s’identifiquen els valors desitjables i 
es dissenyen plans d’acció vinculats als objectius.

• Perspectiva financera: els objectius pel que fa a les finances s’orienten a garantir l’as-
soliment dels resultats esperats en consonància amb l’estratègia i la missió de l’entitat, 
en un marc d’eficiència i minimització de costos, per tal d’optimitzar el retorn social 
dels recursos invertits.

• Perspectiva clients: en el context del sector privat amb ànim de lucre la perspectiva 
financera és probablement la que es percep com a més rellevant, en la mesura que cal 
retre comptes als accionistes dels resultats assolits. No obstant això, en el seu exercici 
d’adaptació del BSC a l’entorn de les entitats públiques i sense ànim de lucre, Niven 
situa el focus en la perspectiva «clients»: la missió de l’entitat es basa en un enfoca-
ment orientat a la comunitat, amb vocació de servei públic.

• Perspectiva processos interns: aquesta vessant del BSC s’orienta a la identificació 
dels processos interns clau per optimitzar amb vista a mantenir i maximitzar la crea-
ció de valor.

• Perspectiva aprenentatge i coneixement: els objectius establerts en la perspectiva 
d’aprenentatge i coneixement (que abasta àmbits com la formació i la capacitació 
professionals, la cultura de l’organització, els sistemes d’informació...) actuen des de 
la base com a factors d’impuls de la implementació efectiva de l’estratègia corporati-
va. Aquesta perspectiva esdevé clau per generar un entorn que promogui la millora 
contínua i el compromís de tots amb la missió/visió de l’entitat.



127

El bon govern corporatiu, una peça clau del m
odel d’autonom

ia de les entitats adscrites o participades pel C
atSalut

El cas de l’Agència de Salut Pública de Barcelona
L’any 2002 l’Agència de Salut Pública de Barcelona va adoptar la tècnica del balanced 
scorecard com a instrument de planificació i gestió estratègica. Tres anys després d’iniciar la 
seva implementació, l’organització feia balanç de les millores observades: «L’ús sistemàtic 
del BSC ha permès cohesionar millor l’equip de direcció i el conjunt de l’organització, i 
impregnar la gestió quotidiana amb els objectius més estratègics. [...] Entre altres canvis, 
es pot relacionar amb l’ús del BSC la definició de la missió explícita de l’organització, 
l’aprovació d’una política de qualitat i del pla que la desenvolupa, la formulació d’un pla 
de comunicació que ressalti la definició de canals de comunicació interna, la definició d’un 
manual d’imatge corporativa, el desenvolupament d’accions de formació i cohesió diri-
gides als quadres i comandaments, l’explicitació del catàleg de serveis, la confecció d’una 
cartera de clients i la realització d’accions per a conèixer millor les seves opinions i preferèn-
cies, [...] la confecció del model de processos, i el seu ús per aprofundir en alguns processos 
clau des d’una perspectiva de millora» (Villalbí et al., 2007). 

 
Enquesta d’avaluació i mapa de riscos
Per tal d’exercir la governança efectiva, l’òrgan de govern no només fixa i monitoritza 
els objectius estratègics de l’organització, sinó que també ha de dotar-se d’eines que 
li permetin controlar els riscos potencials que poden afectar el futur de l’entitat en 
l’assoliment d’aquests objectius, i mitigar-ne l’efecte. 

La identificació de riscos va sempre lligada a objectius. Per tant, en la mesura que hi 
ha objectius de naturalesa diferent (estratègics, financers, operacionals...), hi ha tam-
bé categories diferents de riscos. En aquest sentit, l’òrgan de govern ha de desenvolu-
par un paper proactiu i de lideratge en la gestió dels riscos associats als objectius estra-
tègics de l’organització, i ha d’exercir també la seva responsabilitat de control efectiu 
de la gestió, tot garantint que la direcció executiva de l’entitat controla i gestio na 
adequadament els riscos operatius i de funcionament ordinari de l’entitat.

L’enquesta d’avaluació de riscos i el mapa de riscos són dues de les eines més comunes 
utilitzades per identificar, avaluar i donar prioritat a un grup de riscos de negoci que poden 
afectar significativament la capacitat de l’organització d’implementar la seva estratègia. 

L’enquesta d’avaluació de risc s’utilitza per identificar i mesurar la importància i la 
probabilitat dels riscos de negoci en les diferents dimensions i processos de l’organit-
zació. Una vegada feta l’avaluació, el mapa permet visualitzar de manera gràfica els 
riscos definits i valorats prèviament, categoritzats en funció de dos eixos: la impor-
tància i la probabilitat. 

L’ús d’aquestes eines ha d’anar associat al disseny i l’elaboració d’un pla de mesures 
per tal d’emprendre les accions mitigadores que s’estimin necessàries en cada mo-
ment, per tal de salvaguardar la bona marxa de l’organització, en línia amb les direc-
trius estratègiques definides pel mateix òrgan de govern. 
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128
La gestió de riscos al Banc de Sang i Teixits (BST)

Podem prendre com a exemple el cas del Banc de Sang i Teixits (BST) per tal d’il·lustrar 
una possible metodologia de desenvolupament de les eines descrites per a la gestió de 
riscos, les quals serveixen al Consell d’Administració per al monitoratge i la presa de 
decisions, de manera que «el coneixement dels riscos a què s’enfronta l’empresa i el de-
senvolupament de polítiques d’actuació permet transformar una incertesa [risc] en una 
avantatge competitiu» (BST, 2009).

Metodologia de treball

•  Qüestionari genèric 
de gestió de riscos

•  Distribuït entre  
tots els membres  
de l’equip de treball

Riscos identificats Matriu de riscos

•  Fitxes

•  Indicadors

• Auditories

Anàlisi de resultatsQüestionari 
d’identificació  

de riscos

Pla  
d’actuació

ValidacióEntrevistes  
individuals

# 1

# 2

# n

A

B

C

D

E

F

IV III II I

A

B

C

D

E

F

IV III II I

Workshop per validar, 
revisar i modificar els riscos 
identificats i posicionats a la 

matriu de riscos

Specialty Teams 
consulta  

i assessorament 
addicional

Estratègia de comunicació corporativa
En la mesura que la transparència i el retiment de comptes a la comunitat constitueix 
un element cabdal de la filosofia corporativa de les organitzacions del sector públic, 
l’estratègia de comunicació corporativa esdevé fonamental per fer efectius aquests 
principis de bon govern. 

Aquesta estratègia es pot materialitzar per via d’instruments diversos, com són el 
web corporatiu, la publicació de memòries i informes anuals o l’edició periòdica de 
butlletins informatius, entre d’altres. Més enllà d’aquestes eines, una política de co-
municació corporativa solvent ha d’incloure la gestió de la relació amb els mitjans de 
comunicació i altres actors de l’entorn de l’organització, així com la gestió d’un pla de 
comunicació interna que serveixi per consolidar una cultura organitzativa basada en 
la missió, la visió i els valors de l’entitat, i que fomenti el compromís dels professionals 
i els treballadors de l’empresa amb els objectius estratègics que guien la institució.

Si bé la política de comunicació corporativa, especialment en organitzacions grans i 
complexes, s’integra habitualment en l’organigrama de gestió (per exemple, en el cas 
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de l’Hospital Clínic, a través de la Direcció de Comunicació Corporativa), l’impuls 
i el lideratge de l’òrgan de govern corporatiu és fonamental perquè aquesta política 
esdevingui un factor estratègic de primer ordre.  

 

El Pla de Comunicació del Consorci Sanitari de l’Anoia
Hi ha aproximacions alternatives diverses que es poden adoptar a l’hora de definir i im-
plantar una estratègia de comunicació corporativa. En aquest sentit, el desenvolupament 
d’un pla de comunicació pot ser una bona base a partir de la qual concretar les línies d’actu-
ació que cal desenvolupar, les mancances que cal abordar i les bones pràctiques que cal con-
solidar, comptant amb el suport i lideratge de l’òrgan de govern corporatiu en tot aquest 
procés. Aquest ha estat l’enfocament adoptat pel Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA).

El Pla de comunicació del CSA, elaborat en base al Pla estratègic del centre, al Pla d’em-
presa i als criteris d’acreditació dels centres sanitaris, identifica les accions necessàries per 
dur a terme una comunicació horitzontal, vertical, interna i externa, a partir de la missió, 
els valors i els objectius estratègics de l’entitat, i ajustant-se a les eines de què disposa. 
L’elaboració del pla parteix de la definició d’un públic objectiu (intern i extern), de la 
definició dels recursos i els canals de comunicació a l’abast, i de la detecció de les opor-
tunitats de comunicació, tenint en compte els problemes estructurals de comunicació 
detectats i la percepció que els diferents públics tenen del centre. El Pla de comunicació es 
concep com un instrument viu que cal adequar contínuament a les situacions canviants 
del centre, de la societat, dels plans o les activitats que sorgeixen, i dels nous instruments 
o eines comunicatives a l’abast.

Responsabilitat social corporativa
La responsabilitat social corporativa (RSC) és una concepció de model de negoci que 
es caracteritza pel fet de tenir en compte els impactes que l’activitat de l’organització 
genera sobre els seus clients, els professionals que hi treballen, la comunitat en la qual 
opera la institució, sobre el medi ambient i la societat en general. 

En el cas de les organitzacions sanitàries, cal tenir present que el seu propi objecte 
social (assistència i atenció a les necessitats de salut de les persones) té naturalesa de 
servei públic, de manera que el compromís amb la comunitat i la responsabilitat so-
cial d’aquestes entitats són elements intrínsecs del seu nucli de negoci, generar salut. 
Tenint en compte, a més, el finançament majoritàriament públic de la seva activitat, 
és important que les iniciatives de RSC que s’impulsin des de les entitats sanitàries 
estiguin vinculades a projectes en l’àmbit de la salut, per tal de preservar la finalitat a 
la qual van destinats aquests recursos públics.
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130 El Pla de mesures de responsabilitat social de la Generalitat de Catalunya 2009-2012, 
recentment aprovat pel Govern (RSGENCAT, 2009), identifica quatre eixos princi-
pals de la política de RSC:

•  Recursos humans: les polítiques de RSC són decisives per atraure, retenir i motivar 
els treballadors i les treballadores, per fomentar-ne la involucració i per facilitar els 
vincles amb l’empresa.

•  Medi ambient: en un primer nivell, la consideració dels impactes ambientals posa 
l’accent a evitar les conseqüències negatives de determinades actuacions, però de 
manera progressiva les millores en la gestió ambiental no es consideren com un 
valor aïllat en si mateix, sinó que es vinculen directament a la innovació, a la mi-
llora dels processos de gestió, a l’eficiència i, en alguns casos, a la generació de nous 
productes o serveis.

•  Competitivitat responsable: quan es parla de la competitivitat responsable s’inclouen 
un conjunt d’elements com ara la innovació, la qualitat, l’establiment de xarxes i 
aliances estratègiques, i la confiança i la consideració dels grups d’interès en la presa 
de decisions.

•  Compromís amb la comunitat: aquest és un component d’especial rellevància en l’àm-
bit del sector públic, entès com l’acció que fan les empreses o les organitzacions amb la 
finalitat de millorar certs elements de l’entorn. Alguns d’aquests compromisos poden 
prendre la forma d’acció social. Durant molt de temps, l’acció social ha estat identi-
ficada erròniament amb la RSC, fins al punt que en l’actualitat aquesta és encara la 
perspectiva dominant en alguns sectors empresarials. Per aquest motiu és necessari 
situar aquest compromís al lloc que li pertoca, estretament vinculat als valors de les 
organitzacions, però assumint que tan sols és una part de la RSC i que no és suficient 
per ell mateix per aconseguir un comportament socialment responsable.

RSGENCAT pretén ser el nexe d’unió de les actuacions en matèria de RSC que es de-
senvolupen als diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i del seu sector 
públic empresarial (incloses les empreses i consorcis sanitaris). La definició d’aquest 
pla de mesures és el primer pas de la Generalitat per esdevenir l’agent catalitzador de 
l’acceptació progressiva d’un model productiu que porti a una competitivitat respon-
sable i sostenible. En aquest nou model, la Generalitat ha de ser exemple per a qual-
sevol tipus d’organització del país, cosa que facilita l’adopció progressiva dels valors 
que RSGENCAT vol impulsar.

Moltes de les empreses públiques i consorcis participats per l’Administració sanitària 
de la Generalitat ja disposen actualment de plans i projectes de RSC en marxa, men-
tre que d’altres han incorporat l’RSC com una línia estratègica per desenvolupar en el 
marc del pla estratègic corporatiu.

Un cop més, l’òrgan de govern de les EPIC ha de desenvolupar un rol de lideratge en 
l’impuls de la RSC com a part integrant de la política d’empresa, tot i que la gestió 



131

El bon govern corporatiu, una peça clau del m
odel d’autonom

ia de les entitats adscrites o participades pel C
atSalut

operativa dels projectes i programes impulsats se situï en el nivell dels òrgans execu-
tius de gestió.

Altres instruments
Els instruments plantejats al llarg d’aquest article no es presenten com una llista tan-
cada, sinó que recullen algunes de les eines més generalitzades en l’àmbit de les or-
ganitzacions públiques i privades, que poden contribuir a reforçar l’efectivitat de la 
governança corporativa en matèria de direcció estratègica i control de gestió.

Hi ha també instruments vinculats a la definició del marc i les regles del sistema de 
governança, com són l’adopció de codis de bon govern i els codis ètics; i instruments 
que cerquen garantir que el sistema de govern corporatiu manté la seva efectivitat al 
llarg del temps, i promoure’n la millora contínua (per exemple, a través de qüestiona-
ris d’autoavaluació periòdica de la tasca de l’òrgan de govern).

Cal remarcar, un cop més, que no hi ha un model òptim i universal de governança, 
sinó que aquest dependrà de les circumstàncies i l’entorn específic de cada organitza-
ció. Tot i això, el coneixement de les pràctiques més generalitzades i la identificació 
d’experiències d’èxit constitueix sempre un input rellevant de la presa de decisions, 
que pot contribuir a orientar les accions per al reforç de la governança corporativa en 
l’entorn de les entitats públiques sanitàries.
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132 6. Propostes per al reforç de la governança
A manera de conclusió, s’emeten un seguit de propostes per avançar en el reforç de la 
governança corporativa de les empreses públiques i consorcis participats pel Depar-
tament de Salut - CatSalut:

•  Cal consolidar un model de governança de les entitats proveïdores adscrites o par-
ticipades pel CatSalut que conjugi adequadament els rols fiduciari i estratègic de 
l’òrgan de govern, en el marc d’una cultura de governança regida pels principis de 
transparència i retiment de comptes. 

•  Cal reforçar la transparència del procés de selecció dels membres de l’òrgan de go-
vern i fer el procés més participatiu.

•  Cal fer un exercici d’autoavaluació inicial que permeti disposar d’un diagnòstic de 
la situació actual dels òrgans de govern de cada EPIC, per tal d’identificar febleses 
i àmbits de millora, i procedir al disseny i implementació de les actuacions que cal 
emprendre. Actualment, les diferents entitats estan duent a terme aquest procés 
d’autoavaluació amb el suport de la Gerència d’Empreses Públiques i Consorcis 
del CatSalut.

•  Cal establir un sistema d’autoavaluació periòdica que permeti garantir que el sis-
tema de governança establert manté la seva efectivitat al llarg del temps, corregir 
possibles disfuncions identificades, i revisar i actualitzar els instruments i processos 
en marxa per tal d’adaptar-se als canvis (interns i/o de l’entorn).

•  Cal consolidar el rol de lideratge de l’òrgan de govern en el procés de definició del 
pla estratègic corporatiu, tot evitant situacions de passivitat en què aquest es limita 
a validar l’estratègia definida des d’altres estaments de l’organització, o d’excessiva 
centralització del procés, ja que l’èxit futur de la implementació de l’estratègia re-
quereix implicar tots els integrants de l’organització en la seva definició.

•  Cal generalitzar l’ús dels quadres de comandament de govern vinculats als plans es-
tratègics de les organitzacions, que no han de substituir els de gestió (que serveixen 
l’objectiu de control de gestió), sinó que han de perseguir una finalitat diferent i 
igualment important de seguiment estratègic.

•  Cal reforçar el paper de l’òrgan de govern en el control intern de l’entitat, mit-
jançant comissions d’auditoria i altres instruments, que permetin identificar i 
corregir febleses abans que ho facin els òrgans de control extern (Intervenció, 
Sindicatura). D’aquesta manera es reforça la confiança externa en els sistemes de 
control intern i per extensió, la confiança en el model d’autonomia de govern i 
gestió de les entitats.

•  Cal avançar en el desenvolupament de les eines i estratègies adients per a la gestió 
de riscos de negoci: l’òrgan de govern ha de jugar un paper proactiu i de liderat-
ge en la gestió de riscos associats als objectius estratègics de l’organització, i ha 
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d’exercir també la seva responsabilitat de control de gestió, tot garantint que la 
direcció executiva gestiona adequadament els riscos operatius i de funcionament 
ordinari de l’entitat.

•  Cal reforçar la transparència a través de la definició d’una estratègia de comuni-
cació corporativa i de relacions amb l’entorn, incloses les iniciatives de respon-
sabilitat social corporativa, que han de liderar-se des de l’òrgan de govern. Cal 
aconseguir la implicació de tota l’organització per a la implementació efectiva 
d’aquestes estratègies.
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1. Introducció 
En la seva configuració actual, l’Administració de la Generalitat —especialment en 
l’àmbit de la prestació pública de serveis sanitaris— presenta una estructura complexa 
caracteritzada per la diversitat de fórmules jurídiques dels ens que la integren (empre-
ses públiques, societats mercantils, consorcis, fundacions, etc.). 

Aquesta realitat respon en bona part a la «càrrega històrica del model organitzatiu» 

(Sort Miret, 2009) que la Generalitat hereta en el moment de les transferències 
competencials per part de l’Administració de l’Estat. En el cas del sector sanitari, 
s’aposta per la configuració d’un sistema de finançament públic i provisió plural 
que permeti aprofitar els recursos assistencials existents al territori, de titularitat 
diversa (dispositius municipals, provincials, de l’Església, fundacions sense finalitat 
de lucre, etc.). 

Així configurada la xarxa, la fórmula del consorci sanitari es va generalitzant en funció 
de la posada en marxa de nous dispositius, amb la voluntat per part de la Generalitat 
de promoure la participació activa de l’Administració local i capitalitzar l’experièn-
cia prèvia dels ajuntaments en la gestió dels hospitals municipals. Pel que fa a les 
empreses públiques, la majoria neixen amb la voluntat de dotar d’agilitat de gestió 
certs àmbits i/o serveis especialitzats (diagnòstic per la imatge, emergències mèdiques, 
etc.), mentre que d’altres es creen per raó del traspàs a la Generalitat dels dispositius 
sanitaris de les Diputacions de Lleida, Girona i Tarragona (1992), així com del recinte 
i personal adscrit a l’Hospital Militar de Barcelona (1999) (Grup de treball EPIC, 
2006).

Més enllà dels factors històrics, al llarg dels anys, la Generalitat ha continuat avançant 
en línia amb la tendència internacional de reforma de la nova gestió pública (NGP), 
dotant-se d’un «extens conjunt d’organismes (sector públic empresarial), que com-
parteixen com a objectiu dur a terme de la manera més eficient, eficaç i econòmica 
la prestació dels serveis a càrrec de l’Administració catalana» (Informe financer anual 
2007, Generalitat de Catalunya). 

En aquest sentit, «els principis en els quals es fonamenta el procés de descentralització 
de serveis de la Generalitat fan esment exprés de la necessitat que coincideixin les 
finalitats dels ens i les empreses públiques amb els de la Generalitat, assegurant, igual-
ment, el control dels poders públics sobre l’activitat d’aquests ens i empreses, com a 
condició indispensable perquè s’incloguin dins del sector públic» (Informe financer 
anual 2007, Generalitat de Catalunya). La idea bàsica de control rau a garantir que 
les diferents organitzacions operen dins del marc de les seves responsabilitats legals, i 
garantir que assoleixen les fites que tenen encomanades en línia amb els objectius de 
la política pública (OECD, 2005). 
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En l’àmbit del sector públic empresarial, el sistema tradicional de control administra-
tiu basat en una intervenció prèvia que garanteixi «l’honrada i exacta execució del pres-
supost» (García Fernández, 2005) cedeix terreny a un sistema complex de controls 
a posteriori (sens perjudici que es mantinguin certs controls previs de legalitat), amb 
cessió de responsabilitats als gestors públics, que gaudeixen de més discrecionalitat a 
l’hora de decidir quina és la millor manera de gestionar els recursos per acomplir les 
seves finalitats, rendint comptes pels resultats obtinguts. 

Departaments
Entitats autònomes administratives

Entitats gestores de la Seguretat Social
Servei Català de la Salut

Organismes autònoms industrials, comercials o anàlegs
Entitats de dret públic

Societats mercantils
Consorcis

Fundacions

Administració de la Generalitat

Sector públic administratiu

Sector públic empresarial

Font: Informe anual financer 2007. Generalitat de Catalunya.
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2.  Cercant l’equilibri entre autonomia 
i control 

La nova gestió pública (d’ara endavant, NGP) neix com una resposta al debat emer-
gent a la dècada de 1970, vinculat a la preocupació creixent «per les ineficàcies detec-
tades en l’execució dels programes públics, que porta al plantejament de les fallades 
de la intervenció de l’Estat en l’economia, associades a la burocràcia, la competèn-
cia política o derivades de la mateixa naturalesa dels béns públics» (García Sánchez, 
2007). Des de la dècada dels vuitanta fins a l’actualitat, la NGP ha marcat l’agenda de 
modernització del sector públic de governs d’arreu del món, en bona part conseqüèn-
cia de la magnitud del dèficit públic en la pràctica totalitat de països, posant l’èmfasi 
en la millora de l’eficiència atès l’escàs marge d’actuació restant per la via d’augmentar 
la pressió fiscal/ingressos públics. 

Hood (1991, 1995), creador del terme «nova gestió pública» (New Public Manage-
ment), n’identifica set components bàsics: 1) descentralització funcional del sector 
públic per productes i/o serveis, traslladant atribucions a entitats dotades de persona-
litat jurídica pròpia que operen amb autonomia en la gestió dels recursos i la prestació 
de serveis; 2) introducció de competència regulada en la provisió de serveis públics 
basada en el contracte i/o la creació de mercats interns; 3) adopció de principis i 
tècniques de gestió pròpies del sector privat; 4) èmfasi en la disciplina i l’austeritat en 
l’ús dels recursos públics; 5) assignació de responsabilitats als gestors; 6) establiment 
de mecanismes formals explícits de mesura de resultats i acompliment d’objectius, i 
7) èmfasi en el control orientat a resultats. 

En el marc de les reformes de la NGP, «la flexibilització de les formes organitzatives 
permet enfocar els problemes des de la perspectiva de l’agent principal de l’activitat. 
L’Estat (principal) contracta gestors i institucions públiques o privades (agents), per-
què duguin a terme les activitats públiques (provisió de serveis, organització, etc.) de 
la manera més eficient possible» (López-Casasnovas et al., 2003). 

D’aquesta manera, s’estableix «una clara delimitació entre política i gestió: el que ens 
porta a diferenciar la responsabilitat política i la responsabilitat de gestió» (García 
Sánchez, 2007). Així, «mentre els gestors públics tindran la responsabilitat sobre els 
inputs i l’assoliment dels outputs establerts a instàncies polítiques, en els polítics recau-
rà la responsabilitat sobre la consecució dels outcomes» (Gimeno Ruiz, 1997). 

Com que l’autonomia de gestió es concep com un mitjà al servei de la prestació efi-
cient dels serveis públics, la NGP requereix l’articulació d’un sistema de controls que 
garanteixin l’assoliment dels outcomes esperats, en el marc d’una gestió regida pels 
principis de legalitat, economia, eficàcia i eficiència. 

Tal com sosté Parrés García (2005), l’accepció predominant del control en la cultura 
administrativa tradicional, entesa com a procés de verificació o examen de l’actuació 
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142 dels gestors, centrat en els aspectes normatius, ha de deixar pas a una altra concepció 
del control, com a funció directiva, que tracti també d’avaluar l’activitat desenvolu-
pada, analitzar les relacions de causa i efecte, i proposar mesures oportunes per a la 
millora de l’eficàcia i l’eficiència: «la nova gestió pública no tracta de menysvalorar 
el principi de legalitat en la gestió, sinó que els altres principis exposats (economia, 
eficàcia i eficiència) adquireixin la mateixa rellevància que aquest. Les iniciatives de 
gestió no sols han de ser legals, sinó que, per justificar la seva existència, també han 
de ser eficaces i eficients». 
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3.  Mecanismes de control de les entitats 
del sector públic 

Tota entitat que ofereix un servei públic —o finançat públicament, a càrrec dels pres-
supostos públics i/o per via de subvencions— ha d’estar subjecta a un seguiment i a 
un control. Els seus òrgans de govern i els seus òrgans de gestió han d’estar subjectes 
als preceptius controls que garanteixin el rendiment de comptes davant de la societat 
a la qual donen servei (Grup de treball EPIC, 2006). 

La classificació dels controls sobre la gestió dels recursos públics pot atendre diferents 
criteris. Segons l’òrgan que realitza el control, podem distingir entre control intern 
(realitzat per un òrgan de la mateixa Administració gestora) i control extern. Segons 
el moment en què es realitza el control, podem distingir entre control previ (ex ante), 
control d’execució (control permanent) i control a posteriori (ex post). Segons l’objecte 
de control, podem distingir entre control de legalitat, control financer, control d’efi-
càcia i control d’economia i eficiència, entre d’altres. 

En el context de l’Administració pública tradicional, el control intern correspon a la 
funció interventora, a la qual s’assigna la responsabilitat de realitzar un control previ 
(ex ante) de tot acte o expedient susceptible de produir drets o obligacions de caràcter 
econòmic i dels pagaments i cobraments que se’n derivin, centrat en aspectes norma-
tius i de procediment. 

La creació d’entitats públiques associada a la NGP afegeix complexitat a l’estructura 
de control intern tradicional. D’una banda, aquestes noves organitzacions han de do-
tar-se de sistemes de control intern (control de gestió i/o auditoria interna), i control 
extern (auditoria externa), a fi de garantir que l’activitat de l’entitat es desenvolupa 
de manera legal, econòmica, eficaç i eficient. D’altra banda, es redefineix el rol de la 
funció interventora, de manera que se substitueix el control previ per un control a 
posteriori de la gestió realitzada. 

El control intern en el si de l’organització 
La funció de control intern és un element bàsic del bon govern de qualsevol organit-
zació, tant pública com privada. En aquest sentit, el bon govern corporatiu implica 
que «les empreses són regides, administrades i controlades amb garanties suficients» 
(Barquero, 2008). 

El control intern és, per tant, una de les responsabilitats bàsiques de l’òrgan de go-
vern en l’exercici del seu rol de governança, i engloba tot un conjunt de mecanismes 
i procediments com són l’adopció de codis ètics i codis de bon govern, la creació 
d’òrgans de control financer intern, l’establiment de comitès d’auditoria interna i la 
implementació d’estratègies de gestió i mitigació de riscos, entre d’altres. 
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144 En el context dels Estats Units, els escàndols corporatius esdevinguts fa uns anys 
(cas Enron, entre d’altres) van motivar la promulgació de la denominada Llei Sarba-
nes-Oxley (2002). Aquesta llei va establir l’obligació per a les companyies cotitzades 
d’incloure en la memòria financera anual l’opinió de la direcció sobre el sistema de 
control intern de l’entitat, així com l’obligació pels auditors d’incloure una opinió 
respecte d’això en el seu informe d’auditoria (Barquero, 2008). 

A escala europea, l’any 2003 la Comissió Europea va presentar un Pla d’acció per a la 
modernització del dret de societats i el reforç de la governança corporativa, en gran 
part motivat pel ressò dels escàndols que un any abans havien dut a l’aprovació de la 
Llei Sarbanes-Oxley als Estats Units. Una de les mesures considerades en aquest pla 
consistia en la creació d’un Fòrum Europeu de Governança Corporativa (FEGC), 
que es va establir al final de 2004, i que continua operatiu en l’actualitat. 

El FEGC vetlla per la coordinació i convergència de les polítiques de reforç de la 
governança corporativa impulsades pels diferents estats membres, en monitoritza la 
implementació, n’avalua l’efectivitat i proveeix assessorament estratègic a la Comissió 
Europea, elevant informes i recomanacions per a la seva consideració. 

Des de la perspectiva del dret comunitari, l’interès que ha despertat el reforç de la go-
vernança corporativa ha motivat l’aprovació, entre d’altres, de les directives 2006/43/
CE i 2006/46/CE, les quals estableixen, per al cas de les societats cotitzades:

•  La responsabilitat de monitorar l’efectivitat dels sistemes de control intern i de ges-
tió de riscos de la companyia per part del Comitè d’Auditoria i/o la Junta de Govern 
(Directiva 2006/43/CE). 

•  El requeriment de publicar un informe anual de govern corporatiu, que inclogui 
una descripció dels principals trets dels sistemes de control intern i gestió de riscos 
en relació amb el procés d’informació financera (Directiva 2006/46/CE). 

A diferència de la llei nord-americana, la normativa europea no requereix la publi-
cació d’un informe que valori l’efectivitat del control intern de les entitats, tot i que 
l’informe de govern corporatiu inclogui una descripció d’aquest sistema. En aquest 
sentit, el FEGC posa l’èmfasi en l’autodisciplina de les corporacions, entenent que 
«no hi ha necessitat d’introduir l’obligació legal [...] de certificar l’efectivitat dels 
controls interns en l’àmbit de la Unió Europea», i recorda, però, que aquesta és una 
responsabilitat essencial de l’òrgan de govern corporatiu (FEGC, 2006). 

Amb anterioritat a l’aprovació d’aquesta normativa europea, molts estats membres ja 
havien avançat en l’impuls polític i normatiu del reforç de la governança corporativa, 
generalment circumscrit a les societats cotitzades, i es va observar un interès especial 
a garantir el bon govern de les entitats del sector financer (per a les quals es desenvo-
lupen lleis i normatives específiques més exigents). 
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En el cas d’Espanya, ja al 1998 es va publicar l’informe de la comissió especial per a 
l’estudi d’un codi ètic dels consells d’administració (conegut com l’Informe Oliven-
cia), i més endavant, al gener del 2003, es va publicar l’informe de la comissió especial 
per al foment de la transparència i seguretat en els mercats i en les societats cotitzades 
(conegut com l’Informe Aldama) (Barrio i Barrio, 2008). Tots dos informes responen 
a encàrrecs específics del Consell de Ministres del Govern espanyol. 

L’Informe Olivencia recomana que el consell d’administració assumeixi expressament 
les responsabilitats indelegables d’aprovació de les estratègies generals de la companyia, 
de control de l’activitat de gestió i avaluació dels directius, d’identificació dels princi-
pals riscos de la societat, d’implantació i seguiment dels sistemes de control intern i 
d’informació adequats, i de determinació de les polítiques d’informació i comunicació 
amb els accionistes, els mercats i l’opinió pública. Entre les recomanacions emeses per a 
l’exercici d’aquestes responsabilitats, s’advoca per la constitució —en el si del consell— 
de comissions delegades de control, en matèria d’informació i control contable (comis-
sió d’auditoria), i d’avaluació del sistema de govern (comissió de governança), entre 
d’altres. L’informe també proposa que el consell inclogui, en el seu informe públic 
anual, informació sobre les seves regles de govern, raonant les que no s’ajustin a les re-
comanacions contingudes en el codi de bon govern elaborat per la Comissió Olivencia. 

L’Informe Aldama suposa en certa manera una continuïtat del debat obert l’any 1998, 
però, en aquesta ocasió, es para un interès especial al principi de transparència i el 
deure d’informació de les societats cotitzades, que es fa ressò d’una preocupació co-
muna en l’escenari internacional, conseqüència de les sobtades fallides de grans cor-
poracions que havien deixat al descobert greus mancances en el sistema de governan-
ça i control intern de les entitats. 

Mentre que l’Informe Olivencia explicita el «propòsit orientador» de les seves recoma-
nacions, entenent que «no han de ser objecte de regulació legislativa», l’Informe Alda-
ma (probablement com a conseqüència de la conjuntura internacional del moment) 
considera que hi ha uns mínims exigibles de transparència en relació amb el bon 
govern de les entitats que convé regular a escala normativa, sens perjudici de preservar 
«la major autoregulació possible de les societats cotitzades». 

En aquest sentit, l’Informe Aldama va recomanar l’establiment de deures de trans-
parència en relació amb l’estructura i les pràctiques de govern de les societats que 
posteriorment es van regular per via de la Llei 26/2003, de 17 de juliol, per al reforç 
de la transparència de les societats anònimes cotitzades, establint l’obligatorietat de 
fer públic amb caràcter anual un informe de govern corporatiu. D’acord amb la llei, el 
contingut mínim de l’informe ha d’abastar: a) l’estructura de propietat de la societat; 
b) l’estructura d’administració de la societat; c) les operacions vinculades de la societat 
amb els seus accionistes, administradors i càrrecs directius, i operacions intragrup;  
d ) els sistemes de control de risc; e) el funcionament de la junta general, i f ) el grau 
de seguiment de les recomanacions de govern corporatiu. 
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146 A escala internacional, són molts els autors i professionals que han dedicat el seu 
esforç a analitzar les implicacions i les lliçons per al sector públic i sense finalitat de 
lucre de les recomanacions i la normativa desenvolupada en els darrers anys per al 
reforç de la governança corporativa en el sector privat. Tot i que l’avenç en termes 
normatius i regulatoris ha estat menor, són moltes les organitzacions no lucratives que 
han treballat per enfortir el bon govern de les seves entitats, en línia amb els avenços 
assolits en el sector privat. 

Un exemple paradigmàtic —aplicat al sector públic sanitari— el trobem en el Natio-
nal Health System (NHS) anglès: l’any 1994 es formalitza el requeriment de crear un 
comitè d’auditoria (Audit Committee) en el si de la junta de govern de les organit-
zacions del NHS, la funció del qual és garantir l’existència i efectivitat dels necessaris 
mecanismes de control intern corporatius. Addicionalment, des de l’any 2002, s’esta-
bleix l’obligació de presentar un informe sobre control intern (statement of internal 
control) com a part integrant dels comptes anuals d’aquestes organitzacions. 

El rol de la intervenció en el marc de la NGP
El règim de control intern propi de l’Administració pública tradicional es basa en 
l’exercici de la funció interventora, que té per objecte «controlar tots els actes» de 
l’Administració i dels seus organismes autònoms de caràcter administratiu «que do-
nin lloc al reconeixement de drets i obligacions de contingut econòmic, així com dels 
ingressos i pagaments que se’n derivin i la recaptació, inversió o aplicació en general 
dels cabals públics, amb la finalitat d’assegurar que l’administració de la hisenda pú-
blica s’ajusti a les disposicions aplicables en cada cas». Aquest tipus de control «té ca-
ràcter intern i preventiu», i se centra a garantir «el compliment de les normes relatives 
a la disciplina pressupostària», i «als procediments de gestió de despeses, ingressos i 
aplicació dels fons públics» (Reial decret 2188/1995). 

En les darreres dècades, el canvi de paradigma des de l’Administració pública tradi-
cional cap a la NGP suposa, també, un canvi en el paradigma de control de la gestió 
dels recursos públics. En aquest sentit, tal com destaca Caamaño (2006), la tendència 
observada ha estat la d’avançar des de la fiscalització prèvia cap al denominat control 
financer a posteriori. 

La normativa reguladora del règim de control intern exercit per la Intervenció Ge-
neral de l’Administració de l’Estat (IGAE) estableix que «el control financer té per 
objecte comprovar que l’actuació, en l’aspecte economicofinancer, dels serveis, or-
ganismes autònoms, societats i altres ens públics estatals, sigui quina sigui la seva 
denominació i forma jurídica, s’ajusta a l’ordenament jurídic així com als principis 
generals de bona gestió financera», cosa que comprèn «la verificació de l’eficàcia i l’efi-
ciència» en la gestió, així com de la fiabilitat dels registres comptables i la informació 
financera de l’entitat (Reial decret 2188/1995). 
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La menció al control de la «bona gestió financera» suposa una novetat important 
respecte del concepte descrit anteriorment de fiscalització prèvia, la qual se centrava 
en aspectes normatius i de procediment relatius a l’execució del pressupost. En aquest 
punt és important ressaltar, un cop més, la idea expressada anteriorment: «la nova 
gestió pública no tracta de menysvalorar el principi de legalitat en la gestió, sinó que 
els altres principis exposats (economia, eficàcia i eficiència) adquireixin la mateixa 
rellevància que aquest» (Parrés García, 2005). 

El pas del control previ al control a posteriori es produeix amb intensitats diferents 
en el si del sector públic. D’una banda, és la forma de control generalitzada en el 
denominat «sector públic empresarial» (organismes autònoms comercials, entitats de 
dret públic subjectes al dret privat, societats mercantils, consorcis, fundacions, etc.). 
D’altra banda, el control previ preventiu continua sent el règim habitual en el si de 
l’Administració general i dels organismes autònoms administratius; tot i així, al llarg 
dels anys s’ha anat constatant «una tímida ampliació de la llista d’actes exemptes de 
fiscalització prèvia» en l’actuació d’aquests ens (Caamaño, 2006). 

De la mateixa manera que els canvis organitzatius associats a la NGP cerquen l’incre-
ment de l’eficiència en la gestió dels recursos públics, els canvis en els mecanismes de 
control cerquen l’equilibri entre la garantia de la legalitat i bona gestió, i la minimit-
zació dels costos de transacció associats a aquest control. 

Tal com expressa Caamaño (2006), «si el propòsit del control posterior fos la directa 
correcció de tots aquells actes objecte de control que presentin algun defecte, el seu 
desavantatge respecte del control previ seria en efecte evident. Però l’eficàcia d’un 
control posterior i global [...] no pot venir per la sistemàtica revocació d’actes singu-
lars, sinó per la introducció de mesures correctores en les pràctiques i els sistemes de 
gestió, així com per les sancions i els incentius als gestors. [...] De fet, la substitució 
de la fiscalització prèvia pel control financer permanent pressuposa que el gestor 
tingui la capacitat i els mitjans necessaris per detectar els errors que abans corregia 
la intervenció, i que se senti impel·lit a fer-ho en virtut del denominat efecte ex ante 
del control ex post». Aquesta mateixa lògica es reflecteix en l’exposició de motius de 
la normativa reguladora del règim de control intern exercit per la IGAE, quan afirma 
que «el control no és, ni pot ser, una finalitat en si mateix, sinó que s’ha de concebre 
com un instrument per al perfeccionament de l’activitat controlada» (Reial decret 
2188/1995). 

El control extern de la gestió del sector públic
El control extern de les entitats del sector públic correspon als òrgans de fiscalització 
amb dependència orgànica del Parlament —si bé funcionalment tenen independèn-
cia absoluta—. En el cas de l’Administració de la Generalitat, aquesta funció recau en 
la Sindicatura de Comptes. 
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148 Els Principis i normes d’auditoria del sector públic emesos per la Comissió de Coordi-
nació dels Òrgans Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol defineixen el terme 
fiscalització com «el control efectuat sobre el sector públic per òrgans institucionals, 
consistent en la realització de diferents tipus d’auditoria, aprofundint de manera es-
pecial en el compliment de la legalitat». D’acord amb aquests Principis i normes, els 
tipus d’auditoria que constitueixen l’objecte de la funció fiscalitzadora són l’auditoria 
de regularitat (que pot ser financera o de compliment de la legalitat), l’auditoria ope-
rativa (que pot ser d’eficàcia, o d’economia i eficiència) i l’auditoria integrada. 

•  Auditoria financera: té per objecte verificar que els estats comptables de l’organisme 
auditat es presenten adequadament segons els principis de comptabilitat que li són 
aplicables. 

•  Auditoria de compliment de la legalitat: té per objecte verificar que l’organisme audi-
tat compleix amb la legalitat vigent en la gestió dels recursos públics. 

•  Auditoria d’eficàcia: té per objecte verificar que els resultats obtinguts per l’organis-
me auditat assoleixen els objectius previstos en els programes d’actuació, analitzant 
en el seu cas les desviacions observades. 

•  Auditoria d’economia i eficiència: té per objecte verificar que l’organisme auditat 
aconsegueix els seus recursos amb el mínim cost (economia), i els utilitza de la ma-
nera més eficient (entenent per eficiència la relació entre els resultats obtinguts i els 
recursos emprats). 

•  Auditoria integrada: té per objecte verificar: 1) l’adequada presentació de la infor-
mació financera; 2) el compliment de la legislació vigent; 3) el grau de consecució 
dels objectius previstos, i 4) el grau d’economia i eficiència assolits en la gestió dels 
recursos. 
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4.  Autonomia i control en el marc 
de les empreses públiques i els consorcis 
participats pel CatSalut 

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Salut i el CatSalut, té la 
responsabilitat política de garantir a la població l’accés a uns serveis de salut de qua-
litat i eficients (èmfasi en la responsabilitat sobre els outcomes). 

Sota aquesta premissa, s’articula un model de provisió de serveis sanitaris basat en el con-
tracte de prestació de serveis signat entre el CatSalut (asseguradora pública) i les diferents 
entitats proveïdores que configuren la Xarxa sanitària d’utilització pública (XSUP). 

Dins de la XSUP s’inclou el subsector d’empreses públiques i consorcis (EPIC), que, 
tot i ser de titularitat pública, es van crear com a entitats de dret públic que ajusten 
la seva activitat al dret privat. El motiu de subjectar-les a aquest especial règim jurídic 
—per tal com es tracta d’entitats de naturalesa pública— era promoure una major 
eficiència en la gestió dels serveis públics que estaven destinades a prestar, en línia amb 
la filosofia de la NGP. Així, el règim privat permetia sostreure-les de determinats proce-
diments de caràcter públic, com ara la intervenció prèvia, les regles de contractació de 
personal o el règim de contractació pública, per ajustar-les al dret privat en aquests as-
pectes, si bé subjectant-les a mecanismes de control financer i de regularitat igualment 
efectius a fi de preservar la responsabilitat de retiment de comptes inherent al sector 
públic. Així, d’acord amb la naturalesa jurídica d’aquestes entitats, el règim jurídic que 
els era aplicable en determinats àmbits materials i processals no era l’administratiu pur 
i dur, sinó el privat en uns casos i el públic, amb matisos i excepcions, en d’altres. 

En els darrers anys, principalment com a conseqüència de la normativa derivada del 
Pacte d’estabilitat i creixement de la Unió Europea (UE) i de la Llei general d’estabi-
litat pressupostària de l’Estat espanyol, el marc d’autonomia de gestió de les empreses 
públiques i consorcis del CatSalut (i més en general de tot el sector públic empresari-
al) ha estat subjecte a certes modificacions substancials que, al seu torn, han generat la 
necessitat d’introduir canvis —i en alguns casos ampliar— el ventall de mecanismes 
de control públic al qual resten subjectes aquestes entitats. 

La modificació principal deriva de la inclusió de les empreses, els consorcis i les fun-
dacions en el sector Administració pública de la Generalitat d’acord amb la meto-
dologia del SEC-95,1 al qual s’apliquen les exigències sobre equilibri pressupostari i 
limitació al recurs a l’endeutament. 

1  Es classifiquen com a Administració pública en termes SEC totes aquelles entitats de titularitat pú-
blica (segons criteris de control) que no es consideren productores de mercat, és a dir, que tenen uns 
ingressos per vendes inferiors al 50% dels costos de producció. L’examen i la verificació d’aquestes 
condicions l’efectua un grup de treball integrat per l’Institut Nacional d’Estadística, el Banc d’Espa-
nya i la Intervenció General de l’Administració de l’Estat. (Noguera i Fernández, 2009)
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150 Aquest condicionant dificulta la realització d’inversions amb endeutament propi per 
part de les EPIC i l’ajust de beneficis i dèficits anuals segons l’evolució de la demanda 
i la contractació d’activitat per part del CatSalut, cosa que genera, a més, una ne-
cessitat de control addicional per part del Departament d’Economia i Finances i la 
Intervenció General de la Generalitat, responsables de retre comptes del compliment 
de les limitacions establertes sobre el dèficit i el deute consolidat del sector públic de 
l’Administració autonòmica. 

Un dels impactes més destacats ha estat la progressiva ampliació de l’àmbit institu-
cional de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, incloses totes les 
entitats classificades com a Administració pública de la Generalitat, d’acord amb la 
metodologia del SEC-95. 

Amplació de l’àmbit institucional de la Llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya (2005-2009)

Subsectors 2005 2006 2007 2008 2009

Generalitat 1 1 1 1 1

SCS, ICS i ICASS 3 3 3 3 3

Entitats autònomes administratives 23 24 24 25 26

Entitats autònomes comercials i financeres 4 4 4 4 4

Entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament 
jurídic privat

32 32 35 38 41

Societats mercantils 30 31 31 32 32

Consorcis 0 15 27 34 65

Fundacions 0 2 2 2 31

Total 93 112 127 139 203

Nota: per als exercicis 2006, 2007 i 2008, els pressupostos de consorcis i fundacions s’inclouen amb 
caràcter informatiu, d’acord amb les respectives ordres d’elaboració dels pressupostos emeses pel 
Departament d’Economia i Finances.

Font: Noguera i Fernández (2009). 

Aquesta necessitat de control addicional també es reflecteix en la introducció de nous 
requeriments d’informació comptable de tipus financer i pressupostari, en els termes 
que estableix l’article 71, apartats 4 i 5, de la Llei de finances públiques de Catalunya 
(afegits per la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives): 

71.4  Les entitats autònomes de tipus comercial, industrial i financer; les empreses públi-
ques, tant si estan constituïdes en forma de societat anònima com si no ho estan; les 
universitats públiques finançades per la Generalitat, i els patronats i els consorcis en els 
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quals participa la Generalitat han de trametre a la Intervenció General de la Gene-
ralitat i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya abans del 30 d’abril la liquidació 
del pressupost, els comptes anuals i la memòria de gestió de l’exercici anterior, i també 
han de trametre la mateixa documentació referida a les empreses en què participen.

71.5  Les universitats públiques i les empreses i les entitats que, d’acord amb les normes re-
guladores del sistema europeu de comptes, es considera que formen part del sector de les 
administracions públiques han de trametre a la Intervenció General de la Generalitat 
trimestralment, dins del mes següent a l’acabament del trimestre, la informació sobre 
l’execució del pressupost i la situació d’endeutament, d’acord amb la dita normativa i 
en el model que a aquest efecte ha d’establir la Intervenció General de la Generalitat. 

El canvi de context genera la necessitat de conciliar el principi d’autonomia de gestió 
que inspira el model d’EPIC amb els nous requeriments i condicionants que es deriven 
de la normativa SEC-95 i de la inclusió de les empreses públiques i els consorcis en el 
pressupost de la Generalitat. En aquesta línia, l’any 2008 es van iniciar els treballs per 
consensuar les bases que han de regir el procediment d’execució pressupostària en l’àm-
bit de les EPIC sanitàries, treballades conjuntament pel Departament de Salut/CatSalut 
i la Intervenció General, amb la participació de representants de les mateixes EPIC. 

El control intern en el marc de la funció de governança 
corporativa
El 30 de març de 2004, el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut va aprovar 
el document de bases Per un codi de bon govern de les empreses públiques i els consorcis 
dependents o vinculats amb l’Administració sanitària de la Generalitat de Catalunya, 
que fou impulsat per la Direcció del CatSalut, a través de la Gerència de Coordinació 
d’Empreses Públiques i Consorcis, per tal d’orientar l’elaboració dels respectius codis 
de bon govern de què hauria de dotar-se cadascuna de les EPIC. 

El document parteix «de la realitat d’aquestes entitats, en els dos vessants de funcio-
nament dels consells de govern i de conducta dels seus membres, a imatge dels que en 
els últims temps han proliferat entre les societats mercantils que cotitzen en Borsa». 

És evident, per tant, que les accions empreses per al reforç de la governança corpora-
tiva en l’àmbit privat —a escala internacional— tenen un efecte d’arrossegament en 
l’àmbit del sector públic, tot i que «no es pot fer cap mena de mimetisme entre les 
societats que formen part del mercat de valors i les empreses públiques i els consorcis 
constituïts per l’Administració catalana». El gran tret diferencial és la vocació de ser-
vei públic com a principi bàsic i rector del bon govern de les EPIC. 

El document de bases identifica la funció de control intern com un element essencial del 
sistema de governança corporativa quan afirma que: «El consell de govern d’una organit-
zació sanitària pública ha de ser un grup organitzat de persones amb autoritat col·lectiva 
que promou i controla la institució que és dirigida per una gerència / conselleria delegada». 
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152 Partint d’aquesta premissa, per tal de reforçar el paper de l’òrgan de govern en l’exer-
cici de les seves responsabilitats, s’emeten una sèrie de recomanacions en relació amb 
el procés de selecció de les gerències i conselleries delegades (particularment en les 
empreses públiques on són designades directament per la mateixa autoritat adminis-
trativa que ha designat els consellers). Respecte d’això, es considera que podria ser 
convenient articular mecanismes que poguessin admetre més participació dels òrgans 
de govern de les entitats en els processos de selecció dels seus agents executius, «per 
exemple, per via d’establir un diàleg en aquesta línia en una dimensió de consulta i/o 
proposta no vinculant». De la mateixa manera, s’apunta la possibilitat d’introduir una 
certa capacitat de participació activa per part de l’òrgan de govern en la designació 
de nous consellers. 

El control de la gestió econòmica
En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, la Intervenció General és l’òrgan de 
control intern de la gestió econòmica, mentre que, en el cas de les entitats del sector 
públic empresarial (incloent-hi les EPIC sanitàries), exerceix un control financer a 
posteriori mitjançant auditories; per tant, la Intervenció esdevé, de facto, un òrgan 
de control extern. En aquest marc, l’article 71.7 de la Llei de finances públiques de 
Catalunya determina que les entitats del sector públic «poden establir òrgans propis 
de control econòmic i financer intern» (regulats pel Decret 325/1996, d’1 d’octubre, 
sobre el funcionament dels òrgans de control economicofinancer intern en les empre-
ses públiques de la Generalitat de Catalunya), assignant a la Intervenció «les funcions 
de coordinació, inspecció, assessorament i impuls d’aquests òrgans». 

Actualment, diverses EPIC ja disposen d’òrgans propis de control economicofinancer 
intern. És voluntat del CatSalut promoure’n la generalització a la resta d’empreses 
públiques i consorcis sanitaris per tal de reforçar el principi d’autonomia de gestió 
amb garanties suficients del compliment de la normativa aplicable. 

Un altre mecanisme de control generalitzat a totes les EPIC és la contractació d’au-
tories externes dels comptes anuals, tot i que l’obligació legal se circumscriu només 
al cas de les societats mercantils. En aquest sentit, la voluntat del Servei Català de la 
Salut és avançar en l’adaptació del treball dels auditors a les especificitats de les em-
preses públiques i els consorcis, integrant com a part del seu encàrrec l’auditoria de 
la liquidació del pressupost i del compliment del procediment pressupostari, d’acord 
amb les bases d’execució de què s’han de dotar les entitats partint de les pautes con-
sensuades entre el Departament de Salut/CatSalut i la Intervenció General. També 
convindria incloure-hi la revisió del compliment de les normes aplicables com a part 
del treball dels auditors (per exemple, en matèria de contractació). Aquests canvis 
requereixen un esperit de col·laboració i confiança mútua entre els diferents agents 
(auditors externs, Intervenció i Sindicatura), a fi d’incrementar l’economia i l’eficàcia 
del sistema de controls que opera en l’àmbit de les EPIC. 
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Atès que els auditors reporten directament davant de l’òrgan de govern de l’entitat, 
l’ampliació de l’abast de l’auditoria esdevé un instrument per al reforç del sistema de 
control intern en el marc de la funció de governança corporativa. En aquest sentit, 
diverses EPIC han avançat en la creació de comissions d’auditoria per tal de canalitzar 
les relacions amb els auditors, cosa que reflecteix la importància del control intern en 
l’organigrama de govern corporatiu. 

El control de la Intervenció General de la Generalitat 
de Catalunya
En el cas de l’Administració pública tradicional, sotmesa al dret administratiu, el 
principi de legalitat opera «com un límit positiu de la seva actuació» (tan sols es pot 
fer el que està permès per llei). En canvi, les empreses públiques i els consorcis sani-
taris es regeixen, en molts aspectes de la seva gestió, per la normativa pròpia del dret 
privat —civil, mercantil i laboral—, en el marc del qual «el principi de legalitat opera 
en un sentit negatiu» (està permès el que no està prohibit per llei) (Teré Pérez, 2009). 

Aquest especial règim jurídic proveeix les EPIC d’un cert grau de discrecionalitat 
en l’àmbit de decisió dels gestors, de manera que la fiscalització prèvia centrada en 
aspectes normatius i de procediment és substituïda per auditories de control financer 
realitzades sota la direcció de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 
En aquest sentit, podem afirmar que en l’àmbit d’aquestes entitats, el rol de la Inter-
venció es redefineix respecte de la seva funció tradicional (òrgan de control intern), 
amb la qual cosa esdevé un òrgan de fiscalització externa de la gestió realitzada. 

D’acord amb l’article 34 del Reglament de la funció interventora, «el control finan-
cer consistirà en l’examen dels comptes, documents i antecedents que afectin l’as-
pecte econòmic i financer dels ens i organismes subjectes a aquest control» (Decret 
133/1985). 

El pla anual d’auditories que per a cada exercici econòmic aprovi el/la conseller/a 
d’Economia i Finances, a proposta de la Intervenció General, determinarà els ens i 
organismes que cal auditar, així com el règim de control aplicable en cada cas particu-
lar (control financer permanent —trimestral—, auditoria limitada, control financer 
de subvencions atorgades, etc.). 

La modalitat més habitual en l’àmbit de les empreses públiques i els consorcis parti-
cipats pel CatSalut és el control financer mitjançant auditoria limitada. La concreció 
de les àrees i l’abast objecte d’aquest control «haurà de comprendre una auditoria 
financera i de regularitat a fi de comprovar que l’entitat s’ha ajustat a la legalitat vigent 
i a les directrius del Govern i del Departament d’Economia i Finances que li siguin 
aplicables, així com que les transferències rebudes de la Generalitat s’han aplicat a les 
finalitats previstes», segons que regula l’article 71.8 de la Llei de finances públiques 
de Catalunya. 
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154 El control extern de la Sindicatura de Comptes
Les empreses públiques i els consorcis participats pel CatSalut, com a entitats del sec-
tor públic autonòmic, resten subjectes al control extern exercit per la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, que pot actuar per iniciativa pròpia o a petició del Parlament. 

En aquest sentit, correspon al ple de la Sindicatura l’aprovació del pla anual d’activi-
tats, que determina els treballs de fiscalització que cal realitzar en un exercici deter-
minat. En tot cas, per requeriment legal, el pla anual ha d’incloure l’elaboració del 
compte anual de la Generalitat de Catalunya, dels seus organismes autònoms i altres 
ens públics dependents, com també la fiscalització de les entitats que formen part del 
sector de les administracions públiques el pressupost anual de les quals superi els 150 
milions d’euros o la xifra que determini anualment la Llei de pressupostos. 

Més enllà del control de la comptabilitat i dels estats financers (auditoria financera) 
i de comprovar que l’actuació dels ens públics s’ajusti a la normativa vigent aplicable 
(auditoria de regularitat), l’objecte del control de la Sindicatura de Comptes pot in-
cloure, també, la verificació de l’aplicació dels criteris d’economia, eficàcia i eficiència 
en la gestió (auditoria operativa) (Auditoria Pública, 1995). 

En l’exercici de les seves funcions, la Sindicatura elabora diferents tipus d’informes en 
funció de quin sigui l’abast i objecte del control realitzat. A l’efecte de les empreses 
públiques i els consorcis, la fiscalització més comuna versa sobre qüestions de legalitat 
i comptabilitat, incloent-hi també alguns aspectes de gestió en termes d’avaluació de 
la seva eficàcia i eficiència. Aquest tipus de fiscalització deriva en un informe específic 
sobre l’organisme o centre de gestió que, després del preceptiu tràmit d’al·legacions 
per part de l’ens fiscalitzat, es tramet al Parlament per a la seva aprovació. 

Altres informes que poden afectar les empreses públiques i els consorcis són els in-
formes horitzontals o transversals, que examinen un aspecte o una qüestió des d’una 
perspectiva transversal. Aquest seria el cas, per exemple, de l’Informe 13/2009, sobre 
la contractació de serveis externs en hospitals de la Xarxa hospitalària d’utilització 
pública de Catalunya (XHUP) en l’exercici 2006. 
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5. Conclusions 
L’autonomia de gestió es configura com un principi bàsic del model d’empreses pú-
bliques i consorcis vinculats o dependents de l’Administració sanitària de la Genera-
litat de Catalunya. El seu especial règim jurídic permet sostreure-les de determina-
des rigideses pròpies de l’estructura administrativa burocràtica, si bé subjectant-les a 
mecanismes de control financer i de regularitat igualment efectius a fi de preservar la 
responsabilitat de retiment de comptes inherent al sector públic. 

En l’àmbit de les EPIC sanitàries, el sistema tradicional de control administratiu 
basat en una intervenció prèvia que garanteixi «l’honrada i exacta execució del pres-
supost» (García Fernández, 2005) cedeix terreny a un sistema complex de controls a 
posteriori (sens perjudici que es mantinguin certs controls previs de legalitat), i que 
impliquen agents diversos: 

•  El control intern esdevé un element essencial de la funció de governança corporati-
va, i és, per tant, una responsabilitat bàsica que ha d’exercir l’òrgan de govern. L’arti-
culació del sistema de control intern corporatiu inclou la creació d’òrgans propis de 
control economicofinancer intern, la contractació d’auditors externs que reporten 
davant de l’òrgan de govern i la creació de comissions d’auditoria, entre d’altres.

•  La fiscalització prèvia de la Intervenció General de la Generalitat és substituïda per 
auditories de control financer a posteriori; per tant, la Intervenció esdevé, de facto, 
un òrgan de control extern. Tal com expressa Caamaño (2006), «la substitució de la 
fiscalització prèvia pel control financer permanent pressuposa que el gestor compti 
amb la capacitat i els mitjans necessaris per detectar els errors que abans corregia la 
Intervenció, i que se senti impel·lit a fer-ho en virtut del denominat efecte ex ante 
del control ex post».

•  Com a entitats del sector públic autonòmic, les EPIC resten també subjectes al 
control extern exercit per la Sindicatura de Comptes de Catalunya, que pot actuar 
per iniciativa pròpia o a petició del Parlament. 

En els darrers anys, es genera la necessitat de conciliar el principi d’autonomia de 
gestió amb els nous condicionants i requeriments que es deriven de les exigències 
sobre equilibri pressupostari i limitació al recurs a l’endeutament que afecten les EPIC 
(normativa SEC-95), i de la seva incorporació progressiva en el pressupost de la Gene-
ralitat. En aquesta línia, l’any 2008 es van iniciar els treballs per consensuar les bases 
que han de regir el procediment d’execució pressupostària de les empreses públiques 
i els consorcis sanitaris, treballades conjuntament pel Departament de Salut/CatSalut 
i la Intervenció General, amb la participació de representants de les mateixes EPIC. 

Aquest esforç de conciliació reflecteix l’aposta política pel model d’empreses públiques 
i consorcis en el marc de la xarxa diversificada de proveïdors que configuren el sistema 
sanitari català, contractats per l’asseguradora pública CatSalut, amb l’objectiu de «dur 
a terme de la manera més eficient, eficaç i econòmica la prestació dels serveis a càrrec 
de l’Administració catalana» (Informe financer anual 2007. Generalitat de Catalunya). 
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