Resolució de 21 de març de 2020 per la qual s’estableixen mesures complementàries a la
Resolució de 21 de març de 2020 (relativa a la integració de centres i establiments
sanitaris privats) i crea la Comissió assessora d’atenció a malalts crítics.

L’actual situació derivada de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 ha provocat que es
declari l’estat d’alarma, mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
El Sistema de Salut de Catalunya, en aquestes circumstàncies, té com a principal i fonamental
objectiu garantir l’equitat territorial, la millor resposta possible als pacients afectats pel COVID19; així com millorar l’eficiència en la gestió de tots els recursos sanitaris (materials,
estructurals i també professionals sanitaris). D’altra banda, el Sistema de Salut de Catalunya
ha de garantir la millor atenció a tots els problemes de salut que estan afectant als ciutadans i
ciutadanes de Catalunya i l’atenció dels quals no pot demorar-se.
En aquest sentit, la Resolució de 20 de març de 2020 ja ha establert la integració funcional i
temporal al sistema públic de salut de Catalunya de mútues d’accident de treball i centres i
establiments sanitaris privats, en el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia del SARSCoV-2; però es fa necessari establir algunes mesures complementàries que afecten a tots els
centres del SISCAT i al centres privats que han estat objecte d’integració.

D’altra banda, la gestió d’aquesta crisi fa necessari comptar formalment amb l’assessorament
dels experts en diferents àmbits tècnics, amb la finalitat de tenir un coneixement científic que
garanteixi que les mesures que s’hagin d’adoptar siguin les més idònies i eficients.
L’article 22 de la 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix que, amb caràcter interdepartamental o
dins d'un Departament es poden crear consells assessors; afegint que la composició i les
funcions d'aquests consells s'han de determinar en les normes de creació respectives i llurs
informes tenen caràcter no vinculant, llevat de disposició en sentit contrari.
D’acord amb la Consellera de Salut i en exercici de les facultats que m’atorguen els articles 16 i
17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya,
RESOLC:
Article 1
Els centres del SISCAT i els centres privats que han estat posats a disposició del Sistema
Sanitari Públic de Catalunya per la Resolució de 21 de març de 2020 han de desplegar
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immediatament totes les accions necessàries per a maximitzar la seva capacitat de resposta a
l’impacte de la crisi sanitària

Article 2
Els centres del SISCAT i els centres privats que han estat posats a disposició del Sistema
Sanitari Públic de Catalunya per la Resolució de 21 de març de 2020 han de comunicar al
Servei Català de la Salut totes les dades necessàries per a la presa de decisions; a aquest
efecte tots aquests centres han de posar en marxa immediatament tots els mitjans tècnics no
assistencials necessaris per a donar compliment als requeriments d’informació que rebin per
part del Servei Català de la Salut i d’acord amb les instruccions que s’estableixin.

Article 3
Posar a disposició del Sistema Sanitari Públic de Catalunya tots els recursos materials i
professionals que siguin necessaris per a maximitzar la capacitat dels recursos d’atenció als
malalts crítics dels centres del SISCAT i els centres privats que han estat posats a disposició
del Sistema Sanitari Públic de Catalunya per la Resolució de 21 de març de 2020 per la qual
s’estableix la integració funcional i temporal al sistema públic de salut de Catalunya de mútues
d’accident de treball i centres i establiments sanitaris privats en el marc de l’estratègia de
resposta a l’epidèmia dels SARS-CoV-2.

Article 4
Es crea la Comissió assessora d’atenció a malalts crítics en el marc de la Crisi Sanitària
ocasionada pel COVID19. Aquesta Comissió no comporta augment d’òrgans actius ni de
dotacions de personal del Servei Català de la Salut i resta adscrita a l'Àrea Assistencial del
Servei Català de la Salut.

Article 5
Corresponen a la Comissió assessora d’atenció a malalts crítics en el marc de la Crisi Sanitària
ocasionada pel COVID19 les funcions següents:

a) Elaborar, proposar i actualitzar els protocols assistencials i d’actuació que es considerin
necessaris.

b) Assessorar sobre les estratègies a desplegar per tal de fer efectiva una coordinació
sistèmica dels recursos d’atenció a pacients crítics que maximitzi la seva capacitat, ja sigui
redistribuint recursos materials o professionals.
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c) Elaborar estudis i informes i prestar assessorament en aquelles qüestions que, per mitjà de
l'Àrea Assistencial, li siguin sotmeses pel Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i
les entitats que en depenen.

Article 6
6.1 La Comissió assessora d’atenció a malalts crítics en el marc de la Crisi Sanitària
ocasionada pel COVID19 es compon d'un president i dels corresponents vocals.

6.2 Es nomena president d’aquesta Comissió al Dr. Ricard Ferré Roca; així mateix, es nomena
els vocals següents:
a) Dr. Joan Ramon Masclans Enviz
b) Dr. Rafael Mañez Mendiluce
c) Dr. Josep Trenado Álvarez
d) Dr. Arantxa Mas Serra
e) Dr. Josep Maria Nicolas Arfelis
f)

Dr. Maria Bodí Saera

g) Dr. Pilar Saura Agel
h) Dr. Jorge Morales Alvarez

6.3 Actuarà com a secretari, amb veu i sense vot, un tècnic del Servei Català de la Salut,
designat pel director del Servei Català de la Salut.
6.4 Els membres de la Comissió són nomenats amb caràcter indefinit, mentre duri la crisi
sanitària pel COVID-19

Article 7
La Comissió assessora ha d’ajustar el seu funcionament a les disposicions generals
reguladores del funcionament dels òrgans col·legiats.

Disposició final
Aquesta Resolució entra en vigor en el moment de la seva signatura.

Signat digitalment a Barcelona, 21 de març de 2020
Adrià Comella Carnicé
Director
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