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DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
I RELACIONS
INSTITUCIONALS

DECRET
352/2002, de 24 de desembre, de transferència de
competències de la Generalitat de Catalunya al
Conselh Generau d’Aran en matèria de símbols
dels ens locals.

La Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el rè-
gim especial d’Era Val d’Aran, estableix a l’ar-
ticle 20.3 que la Generalitat de Catalunya ha de
cedir al Conselh Generau d’Aran competències
i serveis sobre diverses matèries, entre les quals
figuren la cultura i la protecció, conservació i ad-
ministració del seu patrimoni històric i artístic.

Els símbols representatius dels ens locals
constitueixen una de les manifestacions de la
identitat i la cultura d’un poble, l’origen dels
quals es troba en la necessitat dels pobles de
distingir-se amb un senyal propi.

De conformitat amb el que estableix la dis-
posició addicional segona de la Llei 16/1990, de
13 de juliol, sobre el règim especial d’Era Val
d’Aran, el Conselh Generau d’Aran ha sol·licitat
a la Generalitat de Catalunya la transferència
de competències en matèria d’oficialització dels
símbols dels ens locals.

El Ple de la Comissió Govern de la Genera-
litat-Conselh Generau d’Aran, en data 11 de
desembre de 2002, ha adoptat un acord sobre el
traspàs de competències en matèria de símbols
dels ens locals.

A proposta del conseller de Governació i
Relacions Institucionals i d’acord amb el Go-
vern,

DECRETO:

Article 1
S’aprova l’acord de transferència de compe-

tències de la Generalitat de Catalunya al Con-
selh Generau d’Aran en matèria de símbols dels
ens locals, adoptat pel Ple de la Comissió Go-
vern de la Generalitat-Conselh Generau d’Aran
en la sessió d’11 de desembre de 2002.

Article 2
2.1 Es traspassen al Conselh Generau d’Aran

les competències que corresponen al Govern de
la Generalitat en relació amb l’oficialització dels
símbols dels ens locals del seu àmbit territorial
d’acord amb el que preveu la Llei 8/1987, de 15
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya
i el Decret 263/1991, de 25 de novembre, d’apro-
vació del Reglament dels símbols dels ens locals
de Catalunya.

2.2 En relació amb les competències tras-
passades correspon al Conselh Generau d’Aran
l’exercici de les funcions següents:

a) Donar assistència als ens locals per a l’ela-
boració dels projectes d’escut i de bandera.

b) Emetre informe sobre els expedients
d’adopció, rehabilitació, modificació o canvi dels
símbols dels ens locals d’Era Val d’Aran.

c) Sol·licitar, prèviament a l’aprovació defi-
nitiva, el dictamen d’una institució o persona de
reconegut prestigi i trajectòria en matèria d’he-
ràldica i símbols locals de Catalunya.

d) Instar la inscripció dels símbols oficialit-
zats d’Era Val d’Aran en la secció corresponent
del Registre d’entitats locals de Catalunya, sens

Article 2
2.1 Se traspassen ath Conselh Generau

d’Aran es competéncies que corresponen ath
Govèrn dera Generalitat en relacion ara ofici-
alizacion des simbèus des ens locaus deth sòn
àmbit territoriau, cossent damb aquerò que
prevé era Lei 8/1987, de 15 d’abriu, municipau
e de regim locau de Catalunya e eth Decrèt 263/
1991, de 25 de noveme, d’aprobacion deth Re-
glament des simbèus des ens locaus de Cata-
lunya.

2.2 En relacion as competéncies traspassa-
des correspon ath Conselh Generau d’Aran er
exercici des foncions següentes:

a) Balhar assisténcia as ens locaus entara ela-
boracion des projèctes d’escut e de drapèu.

b) Eméter informe sus es expedients d’adop-
cion, reabilitacion, modificacion o cambi des
simbèus des ens locaus dera Val d’Aran.

c) Sollicitar, prealablament ara aprobacion
definitiva, eth dictamen d’ua institucion o per-
sona de reconeishut prestigi e trajectòria en
matèria d’eraldica e simbèus locaus de Cata-
lunya.

d) Possar era inscripcion des simbèus ofici-
alizats dera Val d’Aran ena seccion corresponen-
ta deth Registre d’entitats locaus de Catalunya,
sense perjudici dera sua inscripcion en Registre
qu’ad aguest efècte cree eth Conselh Generau
d’Aran.

e) Tramitar era publicacion des simbèus en
DOGC.

DISPOSICIONS FINAUS

—1 Eth traspàs de competéncies e servicis serà
efectiu a compdar deth 2 de gèr de 2003.

—2 Eth Departament de Governacion e Re-
lacions Institucionaus trameterà ath Conselh
Generau es expedients relatius as simbèus des
ens locaus dera Val d’Aran que siguen en tra-
mitacion.

Barcelona, 24 de deseme de 2002

JORDI PUJOL

President dera Generalitat de Catalonha

JOSEP M. PELEGRÍ I AIXUT

Conselhèr de Governacion
e Relacions Institucionaus

(02.353.026)

*

perjudici de la seva inscripció en el Registre que
a tal efecte creï el Conselh Generau d’Aran.

e) Tramitar la publicació dels símbols al
DOGC.

DISPOSICIONS FINALS

—1 El traspàs de competències i serveis serà
efectiu a partir del 2 de gener de 2003.

—2 El Departament de Governació i Relaci-
ons Institucionals trametrà al Conselh Generau
d’Aran els expedients relatius als símbols dels
ens locals d’Era Val d’Aran que estiguin en tra-
mitació.

Barcelona, 24 de desembre de 2002

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP M. PELEGRÍ I AIXUT

Conseller de Governació
i Relacions Institucionals

(02.353.026)

DECRÈT
352/2002, de 24 de deseme, de transferéncia de
competéncies dera Generalitat de Catalonha ath
Conselh Generau d’Aran en matèria de simbèus
des ens locaus.

Era Lei 16/1990, de 13 de juriòl, sus eth regim
especiau dera Val d’Aran, establís en article 20.3
qu’era Generalitat de Catalonha a de cedir ath
Conselh Generau d’Aran competéncies e servicis
sus diuèrses matèries, entre es quaus figuren era
cultura e era proteccion, conservacion e adminis-
tracion deth sòn patrimòni istoric e artistic.

Es simbèus representatius des ens locaus
constituïssen ua des manifestacions dera iden-
titat e dera cultura d’un pòble, er origen des
quaus se tròbe en besonh des pòbles de distin-
guir-se damb ua senhau pròpria.

De conformitat damb çò qu’establís era dis-
posicion addicionau segona dera Lei 16/1990, de
13 de juriòl, sus eth regim especiau dera Val
d’Aran, eth Conselh Generau d’Aran a sollicitat
ara Generalitat de Catalonha era transferéncia
de competéncies en matèria d’oficializacion des
simbèus des ens locaus.

Eth Plen dera Comission Govèrn dera Gene-
ralitat-Conselh Generau d’Aran, en data 11 de
deseme de 2002, a adoptat un acòrd sus eth tras-
pàs de competéncies en matèria de simbèus des
ens locaus.

A prepausa deth conselhèr de Governacion
e Relacions Institucionaus e cossent damb eth
Govèrn,

DECRÈTI:

Article 1
S’apròve er acòrd de transferéncia de compe-

téncies dera Generalitat de Catalunya ath Conselh
Generau d’Aran en matèria de simbèus des ens
locaus, adoptat peth Plen dera Comission Govèrn
dera Generalitat-Conselh Generau d’Aran ena
session der 11 de deseme de 2002.
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DEPARTAMENT
DE SANITAT
I SEGURETAT SOCIAL

DECRET
354/2002, de 24 de desembre, pel qual s’establei-
xen els terminis màxims d’accés a determinats
procediments quirúrgics a càrrec del Servei Ca-
talà de la Salut.

Un dels objectius del Servei Català de la Salut
en el compliment de les seves funcions de pla-
nificació i coordinació dels recursos sanitaris de
cobertura pública és afavorir la racionalització
de la demanda no atesa i optimitzar l’equitat
d’accés a l’atenció sanitària en l’àmbit de l’hos-
pitalització d’aguts.

Amb aquest objectiu, mitjançant el Decret
418/2000, de 5 de desembre (DOGC núm. 3305,
de 15.1.2001), es va crear el Registre de segui-
ment i gestió de pacients en llista d’espera per
a procediments quirúrgics, amb la finalitat de
gestionar-ne els fluxos, fer-ne el seguiment i po-
der garantir als ciutadans i ciutadanes uns temps
màxims d’espera

Actualment, és necessari avançar en aques-
ta línia i convertir en un dret de les persones
usuàries el compromís de garantir uns terminis
màxims d’accés a determinats procediments
quirúrgics.

Per tot això, a proposta del conseller de Sa-
nitat i Seguretat Social, prèvia deliberació del
Govern,

DECRETO:

Article 1
Objecte

El present Decret estableix els terminis mà-
xims d’accés de les persones usuàries que tenen
dret a l’assistència sanitària de cobertura pública
a càrrec del Servei Català de la Salut als proce-
diments quirúrgics que s’indiquen l’annex 1
d’aquest Decret en els centres de la Xarxa hos-
pitalària d’utilització pública (XHUP).

Article 2
Terminis màxims d’accés

Els terminis màxims d’accés per als correspo-
nents procediments quirúrgics es detallen a l’an-
nex 1 d’aquest Decret. Aquests terminis són
comptadors des de la data d’inclusió en el Re-
gistre de seguiment i gestió de pacients en llis-
ta d’espera per a procediments quirúrgics, creat
pel Decret 418/2000, de 5 de desembre.

Article 3
Informació de la situació de les llistes d’espera

El Servei Català de la Salut establirà els pro-
cediments adients per tal que les persones usu-
àries a les quals se’ls hagi indicat la realització
d’una intervenció quirúrgica puguin accedir a la
informació general sobre la seva inclusió en el
Registre de seguiment i gestió de pacients en
llista d’espera per a procediments quirúrgics, i
a les dades generals sobre els terminis d’accés,
per al corresponent procediment quirúrgic, en
altres centres de la XHUP.

Article 4
Derivació

El Servei Català de la Salut, per tal de ga-
rantir els terminis màxims d’accés establerts,

DISPOSICIONS ADDICIONALS

—1 El Servei Català de la Salut, d’acord amb
l’article 43.2 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol,
d’ordenació sanitària de Catalunya, podrà es-
tablir contractes específics amb centres no per-
tanyents a la XHUP per a la realització de les
intervencions quirúrgiques assenyalades en
aquest  Decret. Aquests contractes han de re-
gular l’obligació del centre de verificar que l’usu-
ari hagi complert els tràmits exigits a l’article 5
del present Decret, per tal de facturar al Servei
Català de la Salut la corresponent intervenció
quirúrgica.

—2 La relació d’intervencions quirúrgiques de
l’annex 1 d’aquest Decret, quan ho aconsellin
les circumstàncies tècniques, podrà ser actualit-
zada mitjançant ordre de la persona titular del
Departament de Sanitat i Seguretat Social. Així
mateix, mitjançant ordre de la persona titular del
Departament de Sanitat i Seguretat Social es
podrà modificar el termini màxim d’accés a
determinades intervencions.

DISPOSICIONS FINALS

—1 Es faculta la persona titular del Departa-
ment de Sanitat i Seguretat Social per al desen-
volupament i execució de les previsions d’aquest
Decret.

—2 Aquest Decret entrarà en vigor l’1 de de-
sembre de 2002. Tanmateix, pel que fa als pro-
cediments quirúrgics inclosos en l’apartat B de
l’annex 1 d’aquest Decret, la garantia de termini
màxim d’accés entrarà en vigor l’1 de desembre
de 2003.

Barcelona, 24 de desembre de 2002

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

XAVIER POMÉS I ABELLA

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

ANNEX 1

Codi i descripció dels agrupadors i procediments
quirúrgics

Apartat A

01 Intervenció de cataractes. Termini màxim
d’accés garantit de 6 mesos

Codi Descripció

13.1 Extracció intracapsular de cristal·lí.
13.11 Extracció intracapsular de cristal·lí per

via temporal inferior.
13.19 Altres extirpacions intracapsulars de

cristal·lí.
13.2 Extracció extracapsular de cristal·lí per

tècnica d’extracció lineal.
13.3 Extracció extracapsular de cristal·lí per

tècnica d’aspiració (i irrigació) simple.
13.4 Extracció extracapsular de cristal·lí per

tècnica de fragmentació i aspiració.
13.41 Facoemulsificació i aspiració de cata-

racta.
13.42 Facofragmentació mecànica i aspiració

de cataracta per via posterior.

podrà derivar els usuaris i usuàries, d’ofici o
a petició d’aquests, a altres hospitals de la
XHUP, si manifesten expressament la seva
conformitat.

Article 5
Garantia dels terminis màxims d’accés

La persona usuària, un cop transcorregut el
termini màxim d’accés, podrà optar per conti-
nuar en la llista d’espera del centre de la XHUP
indicat o escollir qualsevol dels centres no inclo-
sos en la XHUP amb els quals el Servei Català
de la Salut hagi establert els corresponents con-
tractes, la relació dels quals es publicarà periò-
dicament per resolució del director o la direc-
tora del Servei Català de la Salut. En el segon
cas, l’usuari ha de comunicar la seva opció al
Servei Català de la Salut que, en el termini de
30 dies, podrà:

a) Derivar la persona usuària a un centre de
la XHUP que pugui efectuar la intervenció
quirúrgica en un termini d’accés igual o inferi-
or al que tingui el centre escollit de la relació de
centres publicada per resolució del director o la
directora del Servei Català de la Salut.

b) Autoritzar que la persona usuària sigui
atesa, a càrrec del Servei Català de la Salut, en
el centre que hagi escollit de la relació de cen-
tres publicada per resolució del director o la
directora del Servei Català de la Salut.

La persona usuària, si en el precitat termini
de 30 dies no ha rebut una resposta expressa,
podrà accedir, a càrrec del Servei Català de la
Salut, al centre escollit d’entre els inclosos en la
relació de centres publicada per resolució del
director o la directora del Servei Català de la
Salut.

Article 6
Suspensió del termini màxim d’accés

Els terminis màxims d’accés establerts l’an-
nex 1 del present Decret quedaran en suspens
quan concorrin circumstàncies derivades del
procés assistencial o de l’existència d’una ma-
laltia sobrevinguda que, segons criteri mèdic o
bé d’altra circumstància justificada, impedeixin
la realització de la intervenció quirúrgica pre-
vista. El centre on la persona usuària es trobi
inclosa en llista d’espera ha de comunicar aques-
ta situació al Registre de seguiment i gestió de
pacients en llista d’espera per a procediments
quirúrgics.

El còmput del termini màxim d’accés es re-
obrirà en la data en què el centre comuniqui
al Registre de seguiment i gestió de pacients
en llista d’espera la desaparició de les circum-
stàncies que hagin motivat la suspensió del ter-
mini.

Article 7
Pèrdua del dret al termini màxim d’accés

La no-acceptació de la derivació a un altre
hospital de la XHUP, llevat que el Servei Català
de la Salut determini que hi ha una causa justi-
ficada, suposa la renúncia de les persones usu-
aris a la possibilitat d’accedir a càrrec del Ser-
vei Català de la Salut a un centre de la relació
de centres no inclosos en la XHUP, publicada
per resolució del director o la directora del Ser-
vei Català de la Salut.


