16.15 Circular Informativa
LES ALIANCES ESTRATÈGIQUES I ELS PROJECTES
COMPARTIDA EN EL SISTEMA SANITARI PÚBLIC

DE

GESTIÓ

La Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, publicada al
DOGC núm. 6830, de 13 de març, en la seva disposició addicional vuitena regula les aliances
estratègiques i projectes de gestió compartida entre els centres, els serveis i els establiments que
formen part del sistema sanitari públic.
La regulació, a imatge del que va establir la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries
(LOPS) en aquesta matèria l’any 2003, estableix que els professionals (no ho limita només
als sanitaris com feia la LOPS) poden prestar serveis conjunts en dos o més centres,
serveis o establiments que hagin establert un aliança estratègica o participin en un
projecte de gestió compartida.
A més, de manera expressa, fa referència al personal directiu i de comandament al que
permet exercir de forma compatible activitats de prestació conjunta.
Altres novetats de la regulació actual són les següents:
x
x
x
x
x

Que l’instrument jurídic que reguli la prestació conjunta dels serveis s’ha de fer
públic.
Que s’ha d’establir el retiment de comptes dels professionals a les entitats que
formen part de les aliances o projectes.
Que s’ha d’establir l’origen de la disponibilitat pressupostària per a retribuir a
aquests professionals.
Que s’ha de fer publicitat de les prestacions conjuntes dels serveis que se’n derivin
de l’aliança estratègica o del projecte de gestió compartida.
Que s’han de publicar les retribucions de les compatibilitats autoritzades.

Si la gestió d’aliances estratègiques o de projectes de gestió compartida ho exigeix, les entitats
que en formen part podran contractar directius vinculats al projecte en conjunt mitjançant
un contracte d’alta direcció, prèvia aprovació per part dels òrgans de govern de les entitats que
en formen part i sempre que aquesta nova contractació no suposi un augment de càrrecs
directius equivalents de les entitats que formen part de l’aliança estratègica en el seu conjunt.
En qualsevol cas s’ha d’estar al que regula la normativa sobre incompatibilitats aplicable.
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