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DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL 

ORDRE 

de 16 de febrer de 2000, per la qual es refonen l’Ordre de 18 de març de 1983, de 
creació del Consell Assessor sobre la Diabetis a Catalunya, l’Ordre de 17 de desembre 
de 1985, de modificació del Consell Assessor sobre la Diabetis a Catalunya i l’Ordre de 
30 de setembre de 1992, per la qual es modifica la composició del Consell Assessor 
sobre la Diabetis a Catalunya, i se n’actualitza el contingut. 

Mitjançant l’Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat Social de 18 de març de 1983 
(DOGC núm. 330, de 20.5.1983), es va crear el Consell Assessor sobre la Diabetis a 
Catalunya com a òrgan consultiu del Departament de Sanitat i Seguretat Social en 
relació amb la problemàtica derivada de la malaltia de la diabetis. Aquesta normativa 
reguladora va ser modificada per l’Ordre de 17 de desembre de 1985 (DOGC núm. 638, 
de 20.1.1986) i l’Ordre de 30 de setembre de 1992 (DOGC núm. 1655, de 9.10.1992). 

El temps transcorregut de funcionament efectiu del Consell aconsella que s’actualitzi el 
contingut de la normativa reguladora, introduint aquelles modificacions que 
l’experiència ha evidenciat com a necessàries per garantir un funcionament més 
operatiu del Consell, com també les adaptacions necessàries a les transformacions 
operades en l’organització de l’Administració sanitària a Catalunya. Igualment, es 
considera convenient refondre les ordres que regulen el Consell en un sol text, per raons 
de claredat i economia normativa. 

Per això, de conformitat amb 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, 

Ordeno: 

Article 1 

El Consell Assessor sobre la Diabetis a Catalunya és l’òrgan consultiu del Departament 
de Sanitat i Seguretat Social i dels organismes que en depenen, per tal d’assessorar i 
promoure actuacions a favor de les persones diabètiques. El Consell està adscrit a la 
Direcció General de Salut Pública. 

Article 2 



2.1  Són funcions del Consell Assessor sobre la Diabetis a Catalunya, en relació amb el 
Departament de Sanitat i Seguretat Social i dels organismes que en depenen, o bé 
d’àmbit general:  

a) Informar i assessorar sobre les línies prioritàries en matèria de prevenció i profilaxi, 
educació sanitària, formació, informació i sensibilització sobre la diabetis. 

b) Informar i assessorar sobre l’assistència sanitària als malalts diabètics, en tots els 
seus nivells. 

c) Assessorar i promoure actuacions i informar-ne en el camp dels serveis socials, de 
l’esplai i el lleure, per a le s persones diabètiques. 

d) Assessorar i fer estudis sobre els problemes socials i econòmics generats per la 
diabetis. 

e) Fomentar l’associacionisme i la conjunció d’esforços, ajuts i experiències entre els 
malalts diabètics. 

2.2  El Consell pot rebre i escoltar les qüestions i els suggeriments fets per persones 
concretes o grups sobre els temes referits a l’apartat anterior.  

2.3 Amb l’aprovació del conseller de Sanitat i Seguretat Social, el Consell pot portar a 
terme estudis sobre qualsevol aspecte dels esmentats a l’apartat 1, d’acord amb les 
disponibilitats pressupostàries. 

2.4  El Consell ha de comunicar al conseller de Sanitat i Seguretat Social aquells 
problemes o necessitats que requereixin un estudi o una actuació pel Departament de 
Sanitat i Seguretat Social i/o els organismes que en depenen. 

Article 3 

3.1  El Consell Assessor sobre la Diabetis a Catalunya es compon dels membres 
següents, nomenats pel conseller de Sanitat i Seguretat Social: 

a) El president. 

b) Quatre persones a proposta de l’Associa ció de Diabètics de Catalunya. 

c) Quatre persones a proposta de l’Associació Catalana de Diabetis de l’Acadèmia de 
Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears. 

d) Cinc representants del Departament de Sanitat i Seguretat Social i els organismes que 
en depenen, un dels quals ha de ser diplomat en infermeria. 

e) Un representant del Departament de Benestar Social, a proposta del titular d’aquest 
Departament. 

3.2  D’entre els membres a què fan referència les lletres b) i c) de l’apartat anterior, el 
conseller de Sanitat i Seguretat Social nomena un vicepresident. 



3.3  Els membres del Consell, excepte el president i els representants dels departaments 
de Sanitat i Seguretat Social i de Benestar Social, són nomenats per un període de 
quatre anys, i renovats la meitat dels membres de cadascun dels grups b) i c) cada dos 
anys. No obstant això, el nomenament d’aquests membres pot ser renovat 
consecutivament per períodes iguals de quatre anys. 

3.4  Els membres del Consell representants dels departaments de Sanitat i Seguretat 
Social i de Benestar Social, en cas d’absència, malaltia, i, en general, quan concorri 
alguna causa justificada, poden ser substituïts per suplents designats d’entre les 
persones de la unitat orgànica a què aquells estiguin adscrits, acreditats davant la 
presidència del Consell.  

3.5  En cas d’absència, malaltia i, en general, quan concorri alguna causa justificada, els 
membres del Consell a què fan referència les lletres b) i c) de l’apartat 1 d’aquest article 
poden ser substituïts per suplents designats per l’Associació de Diabètics de Catalunya i 
per l’Associació Catalana de Diabetis de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de 
Catalunya i de Balears, respectivament, acreditats davant la presidència del Consell. 

Article 4 

4.1  El Consell Assessor sobre la Diabetis a Catalunya es reuneix amb una periodicitat 
mínima d’un cop cada tres mesos.  

4.2  El president dirigeix les activitats del Consell i coordina les seves tasques. També 
s’ocupa de relacionar el Consell amb el conseller i el Departament de Sanitat i Seguretat 
Social i els organismes que en depenen. 

4.3  El Consell pot formar comissions tècniques o grups de treball per a estudiar 
aspectes determinats dins el seu àmbit funcional. 

4.4  Anualment, el Consell ha de lliurar una memòria d’activitats al con seller de Sanitat 
i Seguretat Social. 

4.5  Els membres del Consell poden percebre les dietes i indemnitzacions que els 
correspongui, d’acord amb la normativa vigent.  

Disposició derogatòria 

Única 

Es deroguen les ordres de 18 de març de 1983, de creació del Consell Assessor sobre la 
Diabetis a Catalunya, l’Ordre de 17 de desembre de 1985, de modificació del Consell 
Assessor sobre la Diabetis a Catalunya i l’Ordre de 30 de setembre de 1992, per la qual 
es modifica la composició del Consell Assessor sobre la Diabetis a Catalunya. 

Disposicions finals 

—1  Es faculta el director general de Salut Pública per prendre les mesures oportunes 
per al desplegament i l’execució d’aquesta Ordre.  



—2  Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Ofici al de 
la Generalitat de Catalunya. 

Barcelona, 16 de febrer de 2000 

Eduard Rius i Pey 

Conseller de Sanitat i Seguretat Social 
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