
 

  

Resolució de 19 d’abril per la qual s’estableixen mesures d’adaptació a la fase de la 

pandèmia pel SARS-CoV-2 i es modifica parcialment la 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 que crea la Comissió 

Assessora d’Atenció a Malalts Crítics 

L’actual situació derivada de la crisi sanitària ocasionada per la 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 per la 

COVID- 19, 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 els ciutadans i 

ciutadanes de Catalunya, l’atenció dels quals no pot demorar-se. 

En aquest sentit, la Resolució de 21 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 pel SARS- 

CoV-2, i s’estableixen per la Resolució de la mateixa data algunes mesures complementàries 

que afecten tots els centres del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya 

(SISCAT) i els centres privats que han estat objecte d’integració. 

D’altra banda, una vegada acabada la fase de confinament total, convé preparar-se per 

desenvolupar aquelles mesures relatives a l’adaptació a la situació actual de l’epidèmia pel 

SARS-CoV-2 en funció del comportament territorial de l’epidèmia, tenint en compte el pla de 

desconfinament dictat per les autoritats competents.  

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 planificar de forma 

individualitzada plans de contingència que els permetin l’adaptació a les noves fases de 

l’epidèmia per poder seguir donant atenció a la patologia derivada de la COVID-19 i també a 

aquella patologia considerada no demorable atenent a criteris clínics.   
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Article 2 

El pla d’adaptació a l’epidèmia pel SARS-CoV-2 ha de tenir en consideració aspectes com: 

- la capacitat assistencial (per exemple, però no únicament de llits d’hospitalització convencional 

com de llits de crítics i atenció a les residències en el cas dels diferents nivells assistencials); 

- la capacitat de detecció de nous casos i contactes; 

- la capacitat de desplegar mesures de protecció dins les organitzacions sanitàries (no només pel 

que fa a material de protecció individual sinó també dels espais comuns assistencials i no 

assistencials); 

- la sectorització de circuits dins els centres sanitaris, que han de garantir la separació dels casos 

amb sospita o confirmats d’infecció per COVID-19 de la resta; 

- la tendència de la incidència de nous casos; 

- els canvis organitzatius duts a terme per fer front a l’epidèmia; 

- el volum i les característiques de la patologia demorada durant les darreres setmanes amb 

motiu de l’atenció a l’epidèmia de la COVID-19; 

- la necessària col·laboració entre nivells assistencials amb visió territorial àmplia, i 

- la transició entre fases d’aquests pla ha de tenir en consideració períodes de latència suficients 

i ha de preveure mesures reversibles en cas de nou increment d’incidència de casos.  

Article 3 

El pla de transició de cada centre, incloent-hi tots els aspectes assenyalats a l’article 2 d’aquesta 

Resolució i de qualsevol altre que es consideri d’interès per aconseguir els objectius establerts, 

ha d’estar a disposició del Servei Català de la Salut en cas que sigui requerit. 

Article 4 

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 mantenir aquelles 

estructures que els han permès incrementar la capacitat d’atenció durant l’epidèmia de la 

COVID-19 si aquestes no interfereixen en l’activitat habitual, en especial les estructures 

suplementàries d’atenció a pacients que requereixen cures crítiques. Pel que fa a les estructures 

que han permès incrementar la capacitat d’hospitalització convencional (en especial les 

estructures tipus “hotel Salut” i “Pavelló Salut”), s’insta els centres a reflectir i argumentar en els 

esmentats plans d’adaptació la necessitat de mantenir-les a disposició. 

  



 
 

 

 3/3 

 

 

Article 5 

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 seguir comunicant 

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 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. 

Disposició final primera 

L’article 1 de la Resolució de 21 de març, 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 que crea la Comissió Assessora d’Atenció a Malalts Crítics, s’ha d’entendre modificat 

per aquesta Resolució. 

Disposició final segona 

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

 

Signat digitalment el 19 d’abril de 2020 

 

 Adrià Comella i Carnicé 

 Director 

 


