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Dictamen 8·2007
sobre el Projecte de decret sobre distribució
de la potestat sancionadora entre els òrgans
de la Generalitat de Catalunya per infraccions
en matèries laborals, de prevenció de riscos
laborals i d’obstrucció a la tasca inspectora, i
sobre la tramitació i instrucció dels procediments
sancionadors per aquestes matèries.
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DICTAMEN 8/2007 sobre el Projecte de decret sobre
distribució de la potestat sancionadora entre els òrgans
de la Generalitat de Catalunya per infraccions en matèries
laborals, de prevenció de riscos laborals i d’obstrucció a
la tasca inspectora, i sobre la tramitació i instrucció dels
procediments sancionadors per aquestes matèries.
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 7/2005, de
8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària
del dia 21 de maig del 2007, aprova el següent

DICTAMEN
I. ANTECEDENTS
En data 3 de maig del 2007 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya un escrit tramès per la consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya
en el qual sol·licitava l’emissió del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva
tramitació, del Projecte de decret sobre distribució de la potestat sancionadora entre
els òrgans de la Generalitat de Catalunya per infraccions en matèries laborals, de
prevenció de riscos laborals i d’obstrucció a la tasca inspectora, i sobre la tramitació
i instrucció dels procediments sancionadors per aquestes matèries.
La Comissió de Treball de Mercat de Treball i Polítiques Socials es va reunir el dia 16
de maig i va elaborar la proposta de dictamen.

II. CONTINGUT
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, sis articles, una disposició transitòria,
una disposició derogatòria i disposició final.
El preàmbul exposa el context normatiu i jurisprudencial en què es fonamenta el
Projecte de decret.
L’article 1 assigna al Departament de Treball la competència per conèixer, mitjançant
la tramitació de l’expedient corresponent, les infraccions objecte de regulació pel
Projecte de decret.
L’article 2 atribueix als diferents òrgans del Departament de Treball les competències
sancionadores en funció del tipus d’infracció i de la quantia de la sanció corresponent.
L’article 3 enuncia els principis de tramitació del procediment sancionador remetent
als principis establerts per la normativa estatal.
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L’article 4 regula l’ordenació i instrucció del procediment indicant a quins òrgans
correspon i concretant l’abast material de la funció d’instrucció.
L’article 5 estableix el règim de recursos contra les resolucions recaigudes en
els procediments sancionadors determinant que són els que legalment resultin
procedents.
L’article 6 reprodueix l’article 53 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció
de riscos laborals, reconeixent la competència al Govern de la Generalitat per actuar
en els supòsits descrits en l’article esmentat de la Llei 31/1995.
La disposició transitòria determina el règim aplicable als procediments administratius
sancionadors per les matèries que afecta el Projecte de decret iniciats abans de
l’entrada en vigor d’aquest.
La disposició derogatòria deroga els decrets 46/1996, de 6 de febrer, i 142/1996,
de 30 d’abril.
La disposició final regula l’entrada en vigor del Projecte de decret.

III. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT
1. El CTESC recomana substituir l’expressió del preàmbul “atès que s’ha donat
audiència a les entitats representades en el Consell...” per “previ dictamen del
Consell...”, atès que aquesta és la forma jurídica d’expressió de l’opinió del Consell,
tal com estableix l’article 2.1 a) de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball
Econòmic i Social de Catalunya.
2. Pel que fa a l’article 4, el CTESC recomana aclarir l’actual redacció de l’apartat
segon en relació amb l’apartat primer, per tal de fer-la més entenedora.

V. CONCLUSIONS
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret
sobre distribució de la potestat sancionadora entre els òrgans de la Generalitat de
Catalunya per infraccions en matèries laborals, de prevenció de riscos laborals i
d’obstrucció a la tasca inspectora, i sobre la tramitació i instrucció dels procediments
sancionadors per aquestes matèries, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les
recomanacions formulades en el present dictamen.

Barcelona, 21 de maig del 2007

La presidenta
Mercè Sala Schnorkowski
6 - Dictamen

La secretària executiva
Teresita Itoiz i Cruells

PROJECTE DE DECRET sobre distribució de la potestat sancionadora entre els òrgans de la Generalitat de Catalunya per infraccions en matèries laborals, de prevenció de riscos laborals i
d’obstrucció a la tasca inspectora, i sobre la tramitació i instrucció dels procediments sancionadors per aquestes matèries.
Vist que l’article 170 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat mitjançant Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, disposa que correspon a la Generalitat la competència
executiva en matèria de treball i relacions laborals, incloent de forma expressa la potestat
sancionadora de les infraccions de l’ordre social, en l’àmbit de les seves competències.
Vist que l’article 112 del mateix Estatut d’autonomia de Catalunya, estableix que correspon
a la Generalitat, en l’àmbit de les competències executives, la potestat reglamentària, que
comprèn l’aprovació de disposicions per a l’execució de la normativa de l’Estat, i també
la funció executiva, que en tot cas inclou la potestat d’organització de la seva pròpia
administració, i, en general, totes les funcions i activitats que l’ordenament atribueix a
l’Administració Pública.
Vistos els apartat 5, 7 i 8 de l’art. 48, l’article 50.5 i el capítol VIII del Text Refós de la Llei
d’infraccions i sancions, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, i l’article 4 del Reial decret 928/1988, de 14 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general sobre procediments
per a la imposició de sancions per infraccions en l’ordre social, relatius a l’exercici de competències sancionadores per les Comunitats Autònomes i al procediment sancionador.
Atès que la Sentència del Tribunal Constitucional 51/2006, de 16 de febrer, va resoldre
estimar parcialment el conflicte positiu de competències plantejat pel Consell de Govern
de la Generalitat de Catalunya contra l’article 18.3 del Reglament aprovat pel Reial decret
928/1988, de 14 de maig, declarant que l’esmentat article vulnera les competències de
la Generalitat de Catalunya a l’atribuir a l’Inspector de Treball la funció d’instructor i la proposta definitiva de resolució.
Atès que el Reial decret 306/2007, de 2 de març, actualitza les quanties de les sancions
establertes en el Text Refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
En conseqüència, vist el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, atès que s’ha
donat audiència a les entitats representades en el Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya, a proposta de la consellera de Treball, i prèvia deliberació del Govern,

DECRETO:

Article 1
Correspondrà al Departament de Treball, mitjançant la tramitació de l’expedient cor7 - Dictamen

responent, el coneixement de les infraccions establertes al Text Refós de la Llei d’Infraccions i Sancions de l’ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4
d’agost en les matèries laborals, de prevenció de riscos laborals i d’obstrucció a la
tasca inspectora en relació a aquestes matèries.

Article 2. Atribució de competències sancionadores
2.1 Les infraccions laborals i per obstrucció seran sancionades, a proposta de la
Inspecció de Treball i Seguretat Social, pels Directors/es dels Serveis Territorials del
Departament de Treball, fins a 6.250,00 euros; pel director/a general de Relacions
Laborals fins a 100.005,00 euros; pel conseller/a de Treball fins a 150.000,00 euros; i
pel Govern de la Generalitat, a proposta del conseller/a de Treball, fins a 187.515,00
euros.
2.2 Les infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals seran sancionades, a
proposta de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, pels Directors/es dels Serveis
territorials del Departament de Treball, fins a 20.490,00 euros; pel director/a general de Relacions Laborals, fins a 409.890,00 euros; pel conseller/a de Treball, fins a
600.000 euros; i pel Govern de la Generalitat, a proposta del conseller/a de Treball,
fins a 819.780 euros.
2.3 En els supòsits de pluralitat d’infraccions corresponents a la mateixa matèria,
recollides en un únic procediment sancionador, l’òrgan competent per a imposar la
sanció per la totalitat d’aquestes infraccions serà el que ho sigui per imposar la de
major quantia, de conformitat amb l’atribució de competències efectuada en l’article
anterior d’aquest Decret.
2.4 La potestat per imposar les sancions accessòries establertes al Text Refós d’Infraccions i Sancions de l’ordre social correspondrà a l’òrgan competent per imposar
les sancions de caràcter principal de les que aquelles derivin.

Article 3. Principis de tramitació del procediment sancionador
El procediment sancionador s’ajustarà als principis de tramitació establerts a l’article
52-1) del Text Refós de la Llei d’Infraccions i Sancions de l’ordre social, al Reglament
aprovat pel Reial decret 928/1998, de 14 de maig, i al que es disposa en aquest
Decret.

Article 4. Ordenació i instrucció del procediment
4.1 L’ordenació de la tramitació de l’expedient sancionador correspondrà en cada
cas a l’òrgan que disposi de competència per a la seva resolució i es designen com
a òrgans competents per a la instrucció dels procediments aquells que, dins d’aquest
òrgan tinguin atribuïda la tasca de gestió i tramitació dels expedients sancionadors.
4.2 La funció d’instructor/a dels expedients sancionadors a que s’ha fet referència
s’encomana als/a les Caps de les diferents unitats administratives esmentades en
l’article precedent.
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4.3 La funció d’instrucció compren la realització de tots els tràmits previstos a l’article
18 del Reglament aprovat pel Reial decret 928/1998, de 14 de maig, fins a la proposta
de resolució, i en conseqüència, quan correspongui, la cumplimentació del tràmit
d’audiència, la sol·licitud d’informe ampliador a la Inspecció de Treball que hagués
estès l’acta d’infracció, i la proposta de suspensió del procediment per concurrència
amb l’ordre jurisdiccional penal, de conformitat amb l’establert a l’article 3 del Text
Refós de la Llei d’Infraccions i Sancions de l’ordre social.
4.4 Correspondrà igualment al instructor o instructora del expedient sancionador
proposar la formulació de la demanda d’ofici davant la Jurisdicció social en els
supòsits a que fa referència l’article 19.2) del Reglament aprovat pel Reial decret
928/1998.

Article 5
Contra les resolucions recaigudes en els procediments sancionadors es podran interposar els recursos administratius i jurisdiccionals que legalment resultin procedents.

Article 6
El Govern de la Generalitat de Catalunya, quan concorrin circumstàncies de gravetat
excepcional en les infraccions en matèria de seguretat i salut en el treball, podrà
acordar la suspensió de les activitats laborals per un temps determinat o, en cas extrem, el tancament del centre de treball corresponent, sens perjudici, en tot cas, del
pagament del salari o de les indemnitzacions que siguin procedents i de les mesures
que puguin arbitrar-se per a la seva garantia, d’acord amb el que estableix l’article
53 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els procediments administratius sancionadors per les matèries esmentades iniciats
abans de l’entrada en vigor de la present disposició es regiran per les normes vigents
en el moment de l’inici de dits expedients.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades les disposicions següents:
Decret 46/1996, de 6 de febrer, sobre distribució de la potestat sancionadora entre
els òrgans de la Generalitat de Catalunya per infraccions en les matèries laborals, de
prevenció de riscos laborals i per obstrucció a la tasca inspectora.
Decret 1427/1996, de 30 d’abril, pel qual es designen els òrgans competents per
a la instrucció del procediment administratiu sancionador per infraccions en l’ordre
social.
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Mar Serna Calvo
Consellera de Treball

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya.
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Dictamen 9·2007
sobre el Projecte de decret pel qual es regula el
Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública.
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DICTAMEN 9/2007 sobre el Projecte de decret pel qual es
regula el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública.
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 7/2005, de
8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària
del dia 14 de setembre del 2007, aprova el següent

DICTAMEN
I. ANTECEDENTS
En data 24 de juliol del 2007 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya un escrit tramès per la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya
en el qual sol·licitava l’emissió del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva
tramitació, del Projecte de decret pel qual es regula el Mapa sanitari, sociosanitari i
de salut pública.
La Comissió de Treball de Mercat de Treball i Polítiques Socials es va reunir el dia 12
de setembre i va elaborar la proposta de dictamen.

II. CONTINGUT
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, nou articles, una disposició derogatòria
i una disposició final.
El preàmbul exposa el context normatiu en què es fonamenta el Projecte de decret.
L’article 1 estableix l’objecte i les finalitats del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut
pública, com a instrument de planificació per al desenvolupament dels serveis que
conformen el sistema públic de salut i que hauran d’adequar-se a les necessitats de
la població.
L’article 2 enuncia el contingut que ha d’incloure el Mapa sanitari, sociosanitari i de
salut pública.
L’article 3 regula els àmbits territorials, determinats en el contingut de l’esmentat Mapa,
els quals respondran a la realitat territorial de referència de les estructures per a la
governabilitat territorial que es constitueixi en cada moment en l’àmbit de la salut.
L’article 4 regula el procediment d’elaboració, aprovació i consulta del Mapa sanitari,
sociosanitari i de salut pública.
L’article 5 fa referència a l’actualització periòdica del Mapa sanitari, sociosanitari i
de salut pública i assigna al Departament de Salut la responsabilitat del seguiment
d’implantar-lo, avaluar-lo i actualitzar-lo.
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L’article 6 crea el Comitè de Direcció del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut
pública.
L’article 7 regula les funcions del Comitè de Direcció.
L’article 8 estableix la composició, el funcionament i el règim d’adopció d’acords del
Comitè de Direcció del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública.
L’article 9 assigna al Departament de Salut la responsabilitat d’impulsar l’execució
de les mesures i l’adequació dels serveis recollits en el Mapa, i també disposa que
el Servei Català de la Salut haurà d’adaptar la provisió de serveis per fer efectives
les directrius de desenvolupament i d’adequació dels serveis al territori que derivin
del Mapa.
La disposició derogatòria deroga el Decret de 7 de gener del 1980, pel qual s’aprova
el primer Mapa sanitari de Catalunya i l’Ordre de 26 de setembre de 1983, de creació
del Comitè Director per al desplegament del Mapa sanitari de Catalunya.
La disposició final regula l’entrada en vigor del Projecte de decret.

III. OBSERVACIONS GENERALS
Primera. El CTESC valora positivament aquest Projecte de decret, davant la necessitat
de regular normativament el sistema de planificació en l’àmbit de la salut que suposa
un nou enfocament del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública, que esdevé
un instrument essencial de planificació en el desenvolupament de les polítiques
previstes en el Pla de Salut de Catalunya.
Igualment, el CTESC comparteix i considera que és un valor afegit del Mapa sanitari
el plantejament que aquest instrument esdevingui no només una eina de planificació
dels serveis en el territori, sinó també, i sobretot, que aporti orientacions per al
desenvolupament i l’adequació d’aquests serveis amb una perspectiva de futur.
Segona. És evident que la planificació en l’àmbit de la salut constitueix un factor
positiu davant el context actual, en el qual els canvis demogràfics plantegen noves
necessitats en aquest àmbit. L’increment de la població en els darrers anys com a
conseqüència de la immigració, així com el seu procés d’envelliment plantegen un
augment i un canvi en la demanda d’atenció en l’àmbit de la salut, fet que suposa
un repte per als serveis sanitaris, al qual ha de respondre la planificació a través de
respostes adequades a les noves necessitats de la població i esdevenir una eina
d’anticipació de necessitats previsibles.
En aquest sentit, el CTESC comparteix el plantejament exposat en la Memòria
justificativa del Projecte de decret que la planificació s’entengui com un procés continu
sotmès a possibles revisions en funció de l’evolució de les variables que intervenen
en el procés de planificació (la població, les necessitats en l’àmbit de la salut, la
disponibilitat de recursos estructurals, professionals i tecnològics, l’accessibilitat als
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serveis, la demanda i la utilització dels serveis, la visió dels ciutadans i els professionals
sobre l’atenció sanitària i la despesa del sistema públic de salut), d’acord amb els
resultats dels processos d’avaluació. Aquest plantejament es reflecteix precisament
en el que constitueix l’objectiu general del Mapa sanitari: adaptar els serveis per
donar resposta a les necessitats de la població.
Tercera. El CTESC considera que el preàmbul del Projecte de decret que es dictamina
hauria de fer esment al present dictamen, atès que aquest és preceptiu d’acord amb
l’article 2.1 a) primer de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic
i Social de Catalunya.

IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT
1.

En el preàmbul del Projecte de decret pel qual es regula el Mapa sanitari,
sociosanitari i de salut pública es diu en el paràgraf 5: “El Mapa sanitari,
sociosanitari i de salut pública es configura com l’instrument de planificació
mitjançant el qual el Departament de Salut determina les línies directrius per
fer efectiu el desenvolupament dels serveis que conformen el sistema públic
de salut i per adequar-los a les necessitats de la població, d’acord amb els
objectius del Pla de Salut de Catalunya i els plans directors del Departament
de Salut i atenent els criteris d’equitat, eficiència, sostenibilitat i satisfacció de la
ciutadania”.
El CTESC considera que el Projecte de decret hauria d’explicitar, de manera clara
i concreta, en el preàmbul i en l’article 1, Objectius i finalitats, com es garantirà
una atenció integral a la salut dels ciutadans en els territoris de Catalunya atenent
als criteris d’equitat, eficiència, sostenibilitat i satisfacció de la ciutadania”, atès
que es consideren els objectius més estratègics dels serveis de salut.

2.

La Memòria justificativa del Projecte de decret, així com el seu Preàmbul, fan
referència a la necessitat que la planificació sigui objecte d’actualitzacions i
revisions periòdiques, d’acord amb un procés d’avaluació de l’execució de les
mesures que es derivin dels criteris de planificació recollits en el Mapa sanitari,
sociosanitari i de salut pública.
En aquest sentit, el CTESC considera que l’article 2 del Projecte de decret, que
fa referència al contingut del Mapa sanitari, hauria d’incloure dos apartats nous
amb la redacció següent: f) Els criteris d’actualització i revisió del Mapa sanitari;
g) El procediment d’avaluació del Mapa sanitari.

3.

El CTESC recomana que el títol de l’article 3: “Àmbits territorials” se substitueixi
per “escenaris territorials” per tal d’unificar la terminologia emprada al llarg del
Projecte de decret.

4.

Pel que fa a l’article 4, el CTESC recomana que al títol de l’article s’afegeixi el
següent: “.. d’elaboració, aprovació i consulta.”, atès que seria més adient amb
el seu contingut.
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5.

El CTESC recomana que a l’article 5 s’estableixi amb més concreció el període
temporal previst per a l’actualització del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut
pública.

6.

El CTESC recomana que a l’apartat 1 de l’article 8 se substitueixi “El/la cap de la
Unitat del Mapa sanitari, que actuarà com a secretari/ària del Consell” per “El/la
cap de la Unitat del Mapa sanitari, que actuarà com a secretari/ària del Comitè
de Direcció del Mapa”.

7.

El CTESC constata que a la disposició derogatòria es deroga el Decret de 7
de gener de 1980, pel qual s’aprova el Mapa sanitari de Catalunya. Per tant, el
CTESC recomana que es faci un estudi acurat de la fórmula jurídica adient per
tal d’evitar deixar sense efectes el mapa actual mentre no s’aprovi el nou mapa
sanitari.

V. CONCLUSIONS
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat positivament el
Projecte de decret pel qual es regula el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública,
i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en el present
dictamen.

Barcelona, 14 de setembre del 2007

La presidenta
Mercè Sala Schnorkowski
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La secretària executiva
Teresita Itoiz i Cruells

PROJECTE DE DECRET pel qual es regula el Mapa sanitari,
sociosanitari i de salut pública.
La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya constitueix el marc
regulador de les accions que han de permetre fer efectiu el dret a la protecció de la
salut al territori, d’acord amb els principis d’universalització, d’integració de serveis,
de simplificació, racionalització, eficàcia i eficiència de l’organització sanitària, concepció integral de la salut, descentralització i desconcentració de la gestió, sectorització de l’atenció sanitària i participació comunitària.
L’article 62 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, va crear el Pla de Salut de Catalunya com
l’instrument indicatiu i el marc de referència per a totes les actuacions públiques en la
matèria, en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. Al seu torn, l’article 64 d’aquesta
Llei estableix que correspon al Departament de Salut formular els criteris generals
de la planificació sanitària, i també fixar els objectius, els índex i els nivells bàsics a
assolir en les matèries que s’inclouen en el Pla de Salut de Catalunya.
Mitjançant el Decret de 7 de gener de 1980 es va aprovar el primer mapa sanitari de
Catalunya que a partir d’una anàlisi dels recursos i dels serveis sanitaris existents en
aquell moment, va delimitar per a cada àrea de salut un desplegament territorial dels
serveis necessaris. Les propostes de planificació del desplegament d’aquest primer
Mapa van portar a una profunda transformació tant de l’atenció primària que es va
efectuar mitjançant el Decret 84/1985, de 21 de març, de mesures per a la reforma
de l’atenció primària de salut a Catalunya, com de l’organització hospitalària que
es va traduir en la creació de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública, mitjançant
el Decret 202/1985, de 15 de juliol. Posteriorment, s’ha avançat en l’establiment de
les xarxes d’utilització pública de centres serveis i establiments sociosanitaris i de
centres serveis i establiments de salut mental, per mitjà, respectivament del Decret
242/1999, de 31 d’agost pel qual es crea la xarxa de centres, serveis i establiments
sociosanitaris d’utilització pública de Catalunya i el Decret 213/1999, de 27 de juliol,
pel qual es crea la xarxa de centres, serveis i establiments de salut mental d’utilització pública de Catalunya. Finalment, mitjançant el Decret 378/2000, de 21 de
novembre, es configura el sistema sanitari integral d’utilització pública (SISCAT) que
integra totes les xarxes esmentades juntament amb els centres i establiments d’atenció primària que han d’actuar d’una manera coordinada per tal d’oferir una atenció
integral a la salut dels ciutadans.
En el context actual del sistema públic de salut, l’instrument de la planificació de
serveis esdevé una eina bàsica per orientar i facilitar la presa de decisions alhora de
desenvolupar i adequar els serveis a les necessitats de la població. A aquest propòsit respon el mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública.
Tot i recuperar la tradició en la denominació del Mapa sanitari com a instrument de
planificació estratègica dels serveis de salut amb una visió de conjunt, el nou mapa
no s’enfoca només a proposar les infraestructures necessàries en el territori i l’ordenació territorial sinó també a establir criteris de planificació per desenvolupar i
adequar els serveis, amb una perspectiva de futur. El Mapa sanitari, sociosanitari i
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de salut pública es configura com l’instrument de planificació mitjançant el qual el
Departament de Salut determina les línies directrius per fer efectiu el desenvolupament dels serveis que conformen el sistema públic de salut i per adequar-los a les
necessitats de la població, d’acord amb els objectius del Pla de Salut de Catalunya i
els plans directors del Departament de Salut, i atenent els criteris d’equitat, eficiència,
sostenibilitat i satisfacció de la ciutadania.
L’exercici de la planificació de serveis ha de permetre adaptar els criteris generals
de planificació a les característiques substantives de cada territori i població, per
tal d’orientar el desenvolupament i l’adequació dels serveis a les seves necessitats.
D’acord amb l’estructura de descentralització organitzativa del sistema sanitari de
Catalunya, s’ha previst que el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública es delimiti en base a la nova configuració organitzativa, de base territorial, del sistema de
salut: els governs territorials. D’altra banda, en aquesta tasca de planificació estratègica dels serveis de salut, el Departament de Salut ha de comptar amb un òrgan de
direcció i amb la col·laboració d’experts tècnics que assessorin en el procés d’elaboració, revisió i execució del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública. Amb
aquesta finalitat, es crea el Comitè de direcció del mapa sanitari, sociosanitari i de
salut pública.
A l’empara del que preveu l’article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
vist/d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del/la
conseller/a de Salut, i amb la deliberació prèvia del Govern,

DECRETO:

Article 1. Objecte i finalitats
1.1 El Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública és l’instrument de planificació
mitjançant el qual el Departament de Salut determina les línies directrius per fer efectiu el desenvolupament dels serveis que conformen el sistema públic de salut per
adequar-los a les necessitats de la població, d’acord amb els objectius del Pla de
Salut de Catalunya i els plans directors del Departament de Salut, i atenent els criteris
d’equitat, eficiència, sostenibilitat i satisfacció de la ciutadania.
1.2 A efectes d’aquest Decret es consideren serveis del sistema públic de salut de
Catalunya els serveis sanitaris i sociosanitaris del sistema sanitari integral d’utilització
pública de Catalunya i els serveis de salut pública.
1.3 Les línies estratègiques i els criteris de planificació del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública són el marc de referència per al desplegament de l’ordenació
de serveis en l’àmbit del sistema públic de salut.
1.4 Els criteris de planificació del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública tindran en compte la perspectiva de gènere, especialment la promoció específica de la
salut de les dones, incloent els serveis adreçats a l’atenció a condicions de salut re18 - Dictamen

lacionades amb les dones i aplicant polítiques específiques d’adaptació dels serveis
per tal de prevenir i eliminar les situacions de discrimació que siguin observades.

Article 2. Contingut
El Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública ha d’incloure:
a) La valoració i l’anàlisi de la situació inicial i tendències que, a partir de les dades
disponibles i estudis específics, abasti les característiques demogràfiques i les projeccions de població, la disponibilitat de recursos estructurals, professionals i tecnològics, l’accessibilitat als serveis, la demanda i la utilització dels serveis, la visió dels
ciutadans i els professionals sobre l’atenció sanitària i la despesa del sistema públic
de salut.
b) Les línies estratègiques que serveixin de referència comuna a tot el sistema públic
de salut per a l’orientació dels serveis amb una perspectiva de futur.
c) Els criteris de planificació dels serveis sobre els quals es fonamentin les actuacions que ha d’impulsar el Departament de Salut per al desenvolupament i l’adequació
dels serveis, d’acord amb les necessitats de la població. Aquests criteris de planificació han de ser aplicables als diferents tipus de serveis i han de fer referència a
les necessitats de coordinació entre ells, atenent a la seva interdependència, per tal
d’afavorir la continuïtat assistencial.
d) Els escenaris territorials que estableixin les orientacions per al desenvolupament
i adequació dels serveis a les necessitats de la població, en el context específic de
cada territori i de les projeccions demogràfiques i de necessitats.
e) La identificació de serveis d’alta especialització i concentració que superin l’enfocament de planificació sobre la base dels escenaris territorials en ser de referència
per al conjunt de Catalunya.

Article 3. Àmbits territorials
La plasmació dels criteris de planificació del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut
pública en forma d’escenaris territorials, d’acord amb allò establert a l’article 2 d)
d’aquest Decret, es durà a terme en base a la realitat territorial de referència de les
estructures per a la governabilitat territorial que es constitueixin en cada moment en
l’àmbit de la salut.

Article 4. Procediment
4.1 Correspon al Departament de Salut, mitjançant la Direcció General de Planificació i Avaluació, elaborar l’avantprojecte de Mapa sanitari, sociosanitari i de salut
pública.
4.2 L’avantprojecte de Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública serà aprovat,
inicialment, pel Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, amb presentació
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prèvia al Consell Català de la Salut. Posteriorment, serà sotmès a tràmit d’informació
pública i d’audiència d’aquelles entitats que tenen la representació i la defensa d’interessos afectats pel Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública.
4.3 El Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública és aprovat per acord del Govern
de la Generalitat, a proposta del conseller o consellera de Salut.
4.4 El Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública, una vegada aprovat pel Govern
de la Generalitat, s’ha de trametre al Parlament de Catalunya, en el termini màxim de
30 dies a fi que el conegui.
4.5 El Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública es podrà consultar en el lloc web
del Departament de Salut (www.gencat.net) i estarà a disposició de les persones
interessades a la seu de la Direcció General de Planificació i Avaluació del Departament de Salut i dels serveis territorials d’aquest Departament.

Article 5. Actualització i seguiment
5.1 El Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública s’actualitzarà periòdicament, de
forma total o parcial, d’acord amb el procediment establert a l’article 4 d’aquest Decret, tenint en compte els canvis en les necessitats de la població, els resultats de
l’avaluació dels serveis, els avenços en el coneixements científics i els àmbits de
prioritat en la planificació de serveis que estableixi el Departament de Salut, d’acord
amb el Pla de salut de Catalunya.
5.2 Correspon al Departament de Salut avaluar i fer el seguiment del procés d’implantació del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública, així com efectuar-ne la seva
actualització.

Article 6. Creació del Comitè de Direcció del Mapa
Es crea el Comitè de Direcció del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública de
Catalunya adscrit al Departament de Salut, com a òrgan directiu en la determinació
dels objectius i criteris generals de la planificació dels serveis i en el procés d’elaboració, revisió i execució del mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública.

Article 7. Funcions del Comitè
Corresponen al Comitè de Direcció del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública
les funcions següents:
a) Prioritzar els àmbits sobre línies estratègiques i criteris de planificació a incloure en
el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública.
b) Determinar els continguts que han de ser objecte de revisió en les actualitzacions
periòdiques del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública.
c) Dirigir els treballs d’actualització del Mapa.
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d) Establir les vies de relació interdepartamental per a l’elaboració dels treballs del
Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública i garantir en aquest àmbit de relació interdepartamental el seguiment i l’execució de les propostes, d’acord amb els criteris
de planificació establerts. Atesa l’actuació simultània i sinèrgica dels serveis de salut
i socials, especialment en l’atenció sociosanitària, l’atenció a la salut mental i l’atenció
a les persones amb situació de dependència, s’establiran vies de coordinació i collaboració específiques amb els òrgans responsables de la planificació dels serveis
socials de Catalunya.
e) Aprovar la metodologia de seguiment de la implantació del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública.

Article 8. Composició i funcionament
8.1 El Comitè de Direcció del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública es compon dels membres següents:
a) President/a: el/la consellera de Salut
b) Vicepresident/a: el/la director/a de Planificació i Avaluació del Departament de
Salut
c) Vocals:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

El/La secretari/a general del Departament de Salut.
El/La director/a del Servei Català de la Salut.
El/La secretari/a d’Estratègia i Coordinació del Departament de Salut.
El/La director/a general de Salut Pública del Departament de Salut.
El/La director/a general de Recursos Sanitaris del Departament de Salut.
El/La director/a de l’Institut d’Estudis de la Salut.
El/La subdirector/a del Servei Català de la Salut.
El/la director/a de l’Àrea de Serveis i Qualitat del Servei Català de la Salut.
El/la director/a de l’Agència de Protecció de la Salut.
Una persona en representació del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
Una persona en representació del Departament d’Acció Social i Ciutadania.
Una persona en representació del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Una persona en representació de la Direcció General de Coordinació Interdepartamental del Departament de Presidència.
Una persona en representació de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.
Tres professionals de reconeguda solvència i experiència en el camp de la planificació sanitària, designats/designades pel/per la conseller/a de Salut.
El/la cap de la Unitat del Mapa Sanitari, que actuarà com a secretari/ària del Consell.

8.2 El funcionament i el règim d’adopció d’acords del Comitè de direcció del Mapa
sanitari, sociosanitari i de salut pública s’ha d’ajustar a les disposicions generals reguladores dels òrgans col·legiats.
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8.3 Amb l’objecte d’aconseguir la paritat de gènere, el Comitè serà integrat per un
mínim d’un 50% de dones. Aquesta participació femenina s’aplicarà a totes les persones membres que no ho siguin per raó del càrrec, sempre que en la composició
total del Comitè no s’arribi a aquest percentatge.

Article 9. Execució
9.1 Correspon al Departament de Salut impulsar l’execució de les mesures de
desenvolupament i adequació dels serveis que es derivin dels criteris de planificació
recollits en el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública.
9.2 El Servei Català de la Salut haurà d’adaptar la provisió de serveis, mitjançant els
convenis i contractes de gestió de serveis sanitaris que formalitzi amb les entitats
proveïdores de serveis sanitaris, per fer efectives les directrius de desenvolupament
i d’adequació de serveis al territori que derivin del Mapa sanitari, sociosanitari i de
salut pública.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Decret de 7 de gener de 1980, pel qual s’aprova el Mapa Sanitari
de Catalunya i l’Ordre de 26 de setembre de 1983, de creació del Comitè Director per
al desplegament del Mapa Sanitari de Catalunya (DOGC núm. 370, de 7.10.1983).

DISPOSICIÓ FINAL
Única
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya.
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Dictamen 10·2007
sobre el Projecte de decret de modificació del
Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual es regula
el contracte global d’explotació.
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DICTAMEN 10/2007 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual es regula el
contracte global d’explotació.
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 7/2005, de
8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària
del dia 14 de setembre del 2007, aprova el següent

DICTAMEN
I. ANTECEDENTS
En data 5 de setembre del 2007 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió del dictamen de caràcter
preceptiu, previ a la seva tramitació, del Projecte de decret de modificació del Decret
50/2007, de 27 de febrer, pel qual es regula el contracte global d’explotació.
La Comissió de Treball de polítiques sectorials es va reunir el dia 12 de setembre i va
elaborar la proposta de dictamen.

II. CONTINGUT
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, deu articles i una disposició derogatòria.
El preàmbul exposa la necessitat de modificar el Decret 50/2007, de 27 de febrer,
per tal de garantir un millor funcionament del contracte global d’explotació.
L’article 1 modifica l’article 4 relatiu a les condicions i requisits específics del contracte global d’explotació de l’esmentat Decret.
L’article 2 enuncia les modificacions a l’article 5 relatiu a l’obligatorietat i els efectes
del contracte.
L’article 3 modifica i amplia l’article 11 de l’esmentat Decret que fa referència al contingut del contracte global d’explotació.
L’article 4 regula el canvi entre el text següent: “les ordres de convocatòria de les accions objecte d’ajut” i “els menús d’opcions i els plecs de condicions i compromisos”
de l’article 15, quantia dels ajuts, del Decret 50/2007, de 27 de febrer.
L’article 5 estableix modificacions quant al termini possible per fer revisions i/o ampliacions dels compromisos adquirits en el contracte regulats a l’article 17 de l’esmentat
Decret.
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L’article 6 modifica l’apartat 3 de l’article 20 que fa referència a la diagnosi prèvia i el
pla d’explotació per tal d’assolir una unificació terminològica.
L’article 7 modifica l’apartat 5 de l’article 20 i es fixa el termini de presentació del pla
d’explotació.
L’article 8 modifica l’article 21 relatiu a la sol·licitud de signatura del contracte.
L’article 9 modifica l’apartat 2 de l’article 22 que fa referència a la proposta de contracte.
L’article 10 estableix les modificacions a l’apartat 2 de l’article 24 del Decret que
regula el procediment abreujat.
La disposició derogatòria deroga els articles 8.2, 12 i 13 de Decret 50/2007, de 27
de febrer, pel qual es regula el contracte global d’explotació.

III. OBSERVACIONS GENERALS

Primera. El CTESC destaca la voluntat de simplificació dels tràmits, així com la possibilitat que el contracte es pugui modificar anualment. Aquest mecanisme dóna una
major flexibilitat a l’hora de modificar i ampliar l’abast dels contractes globals d’explotació.
Segona. El CTESC comparteix el caràcter global i integrador d’aquests contractes
d’explotació, que han de permetre la racionalització de la gestió dels ajuts per a la
modernització del món rural dins de projectes territorials de desenvolupament econòmic, social i mediambiental sostenibles.
El caràcter global dels contractes ha d’implicar una major transparència en la gestió
dels ajuts públics i un evident benefici per als pagesos com a conseqüència de la
necessària agilització i simplificació dels tràmits burocràtics que s’hauran d’efectuar
per percebre els ajuts.
Tercera. El CTESC reitera que els contractes globals d’explotació també s’han de
dissenyar en coherència amb les diferents mesures que es van concretar, o bé ho
facin en el futur, en els pactes territorials que agents socials i Administració van subscriure per al desenvolupament rural, en cada cas a partir de les especificitats diverses que es viuen en el món rural i sempre dins dels objectius de modernització i
sostenibilitat esmentats anteriorment. Conseqüentment, aquests contractes globals
han de tenir presents els projectes i el caràcter propi i específic de les explotacions
en cada àmbit territorial.
Quarta. Atesa la derogació de dos dels articles del Decret 50/2007 establerta a la
disposició derogatòria, el CTESC recomana la revisió de totes les remissions als articles posteriors als derogats de l’esmentat Decret.
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IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT
1.

En l’article 3 es modifica l’article 11 del Decret 50/2007, de 27 de febrer, afegint
un nou apartat tercer. El CTESC recomana que aquest apartat es constitueixi
com un article independent, atès que fa referència al contingut de l’ordre de
convocatòria i no al contingut del contracte global d’explotació.

V. CONCLUSIONS
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret
de modificació del Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual es regula el contracte
global d’explotació.

Barcelona, 14 de setembre del 2007

La presidenta
Mercè Sala Schnorkowski

La secretària executiva
Teresita Itoiz i Cruells
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PROJECTE DE DECRET de modificació del Decret 50/2007,
de 27 de febrer, pel qual es regula el contracte global d’explotació.
En data 1 de març de 2007 es va publicar el Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual
es regula el contracte global d’explotació, amb l’objectiu d’adoptar el règim jurídic
dels contractes entre l’Administració i les explotacions agràries, que tinguin com a finalitat el foment d’activitats agrícoles i ramaderes respectuoses amb el medi ambient
i la promoció de models específics d’activitat agrària.
D’acord amb el Decret vigent, la convocatòria dels ajuts per inversions productives
exigeix el compliment del procediment general establert pel Decret 50/2007, i per
tant la presentació de la diagnosi prèvia i del pla d’explotació en el moment de la sollicitud de signatura del contracte.
En aquest sentit, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural té la voluntat de modificar el Decret 50/2007 amb l’objectiu de garantir un millor funcionament
del contracte, flexibilitzant la presentació del pla d’explotació i, si s’escau, les seves
posteriors modificacions, per tal d’afavorir la gestió i el funcionament de les entitats
assessores.
Igualment es preveu la possibilitat que determinats ajuts al desenvolupament rural a
través del FEADER, sempre que no generin inversions productives a l’explotació, es
puguin tramitar a banda del contracte global d’explotació.
Alhora, aquesta modificació també simplifica el capítol 3 del Decret 50/2007, sobre
l’estructura i contingut del contracte. Així, per la posta en marxa del contracte no s’exigeix l’aprovació dels menús d’opcions i plecs de condicions i compromisos, sinó que
per Ordre del/de la conseller/a d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, d’acord amb les
objectius prioritaris de la política agrorural i el Programa de Desenvolupament Rural de
Catalunya, s’establiran les accions objecte d’ajut per l’elaboració dels contractes.
... amb el Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya;
... amb el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;
Per tot això, a proposta del conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i d’acord
amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Es modifica l’apartat 1 de l’article 4 del Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual
es regula el contracte global d’explotació, el qual queda redactat de la manera següent:
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“4.1 Les condicions i els requisits establerts amb caràcter general en aquest Decret
ho són sens perjudici dels que, si escau, s’estableixin amb caràcter específic per a
cada una de les accions objecte de finançament públic.
Aquestes condicions i requisits específics s’hauran d’establir en l’ordre de convocatòria i d’aprovació de les accions objecte de finançament públic i/o en l’ordre de
regulació de la declaració única agrària (DUN)”.

Article 2
Es modifica el segon paràgraf de l’article 5 del Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel
qual es regula el contracte global d’explotació, el qual queda redactat de la manera
següent:
“Per obtenir els ajuts a les inversions productives de les explotacions agràries i aquells
altres ajuts públics derivats del FEADER, que així es determini en les corresponents
ordres de convocatòria, els titulars d’explotacions agràries els hauran de sol·licitar
mitjançant el contracte global d’explotació i a través de la DUN, d’acord amb el que
estableixen els articles 21 i 22 d’aquest Decret. S’entendrà per «inversions productives», les inversions que donin lloc a un augment significatiu del valor o rendibilitat
de l’explotació agrària”.

Article 3
Es modifica l’article 11 del Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual es regula el contracte global d’explotació, el qual queda redactat de la manera següent:
“Article 11. Contingut del contracte global d’explotació
11.1 Per mitjà del contracte global d’explotació, el titular escull una o diverses accions vinculades als ajuts emparats sota el contracte global d’explotació, de tal manera
que cada contracte ha de constituir un projecte coherent per a l’explotació concreta
a la qual s’ha d’aplicar, d’acord amb el pla d’explotació realitzat.
11.2 El contracte global d’explotació tindrà una durada de cinc anys, durant els quals
les parts resten obligades a complir els compromisos contrets, sens perjudici de la
necessària observança dels deures legals derivats directament de la normativa comunitària i interna sobre la matèria objecte d’aquest Decret.
11.3 Per ordre del/de la conseller/a d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, d’acord
amb els objectius prioritaris de la política agrorural i les previsions del Programa de
desenvolupament rural aprovat pel Govern de la Generalitat, es fixaran les accions
pertinents, entre les quals el titular podrà escollir les que li convinguin per elaborar
un projecte coherent de contracte global d’explotació. En l’ordre s’han de concretar,
necessàriament, i en relació a cada acció, els següents aspectes:
a) Els objectius perseguits.
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b) L’àmbit d’aplicació de l’acció, si s’escau, amb especificació del lloc o llocs on s’ha
de portar a terme i els sistemes de producció a què fa referència.
c) Els requisits i les condicions d’admissibilitat específics, si escau.
d) Els mitjans que s’han de posar en funcionament o els resultats que s’han d’obtenir.
e) L’ajut susceptible de ser lliurat en contrapartida dels compromisos subscrits.
f) Les modalitats de control, les disminucions de l’ajut en funció del grau de compliment dels compromisos i el règim sancionador aplicable”.

Article 4
Es modifica l’apartat 2 de l’article 15 del Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual
es regula el contracte global d’explotació, el qual queda redactat de la manera següent:
“15.2 Les ordres de convocatòria de les accions objecte d’ajut fixaran les quanties i
els sostres màxims i mínims de cada una de les accions”.

Article 5
Es modifica l’apartat 1 de l’article 17 del Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual
es regula el contracte global d’explotació, el qual queda redactat de la manera següent:
“17.1 El contracte global d’explotació podrà ser revisat una vegada a l’any i un màxim
de quatre vegades durant el seu període de vigència, per tal d’establir modificacions
i/o ampliacions del contracte subscrit inicialment. Aquesta revisió no es podrà fer fins
sis mesos després de signat el contracte, ni sis mesos abans del seu acabament.
En aquest cas, caldrà presentar, d’acord amb el model normalitzat, l’actualització del
pla d’explotació i, si s’escau, una breu revisió de la diagnosi prèvia, per tal de valorar
l’evolució de l’explotació i poder valorar si les modificacions i/o ampliacions que es
volen introduir i que caldrà justificar degudament, són adequades. Per ordre del/de
la conseller/a d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural es podran establir supòsits pels
quals es pugui sol·licitar una modificació addicional”.

Article 6
Es modifica l’apartat 3 de l’article 20 del Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual
es regula el contracte global d’explotació, el qual queda redactat de la manera següent:
“20.3 D’acord amb els resultats de la diagnosi, l’entitat d’assessorament, conjuntament amb el titular de l’explotació, elaborarà un pla d’explotació, on es fixaran els
principals objectius de l’explotació relacionats amb les diferents accions previstes
a les ordres de convocatòria corresponents. Així mateix, el pla d’explotació recollirà
totes les orientacions proposades i encaminades a l’assoliment d’aquests objectius,
juntament amb una planificació temporal de les inversions proposades”.
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Article 7
Es modifica l’apartat 5 de l’article 20 del Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual
es regula el contracte global d’explotació, el qual queda redactat de la manera següent:
“20.5 El pla d’explotació es presentarà en el termini fixat per Ordre del/de la conseller/a d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i sempre dins el primer any de sol·licitud
del contracte”.

Article 8
Es modifiquen les lletres b) i c) de l’apartat 2 de l’article 21 del Decret 50/2007, de
27 de febrer, pel qual es regula el contracte global d’explotació, les quals queden
redactades de la manera següent:
“b) Si escau, la documentació que acrediti el compliment de les condicions i els requisits exigits, per a cada acció o línia d’ajut, en l’ordre de convocatòria
c) Diagnosi prèvia, si escau, a què fa referència l’article 20 d’aquest Decret”.

Article 9
Es modifica l’apartat 2 de l’article 22 del Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual
es regula el contracte global d’explotació, el qual queda redactat de la manera següent:
“22.2 La proposta de contracte ha d’incloure un detall dels compromisos que es
pretenen adquirir, amb relació a les accions establertes en les ordres de convocatòria corresponents. En tot cas, la tria de les accions s’ha de traduir en un projecte
coherent de contracte.
Les accions incorporades a la proposta de contracte han de respectar les condicions
establertes per obtenir la corresponent coparticipació financera de la CE, d’acord
amb el Reglament CE 1698/2005, de 20 de setembre”.

Article 10
Es modifica l’apartat 2 de l’article 24 del Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual
es regula el contracte global d’explotació, el qual queda redactat de la manera següent:
“24.2 En l’aplicació del procediment abreujat es prescindirà de la diagnosi prèvia i
del pla d’explotació, previstos a l’article 20 d’aquest Decret, i s’iniciarà directament el
procediment amb la sol·licitud de signatura, a la qual s’acompanyaran els documents
que estableixi l’ordre a què fa referència l’apartat anterior, i que siguin suficients per
acreditar que la persona interessada reuneix els requisits i les condicions d’admissibilitat necessaris per als compromisos concrets que pretén adquirir i per rebre els
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ajuts que són la seva contrapartida. En aquests casos l’ordre esmentada també podrà prescindir de l’obligatorietat de determinats compromisos que estableixen els
articles 14.1 i 14.2.b) d’aquest Decret”.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroguen els articles 8.2, 12 i 13 del Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual es
regula el contracte global d’explotació.

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Joaquim Llena i Cortina
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya.
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