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13.20 Nota informativa 

 

NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL DECRET LLEI 17/2020, DE 12 DE MAIG, DE MESURES 

COMPLEMENTÀRIES EN RELACIÓ AMB EL SISTEMA SANITARI INTEGRAL 

D'UTILITZACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA PER FER FRONT A LA COVID-19 

 

 

En data 14 de maig de 2020 s’ha publicat al DOGC núm. 8133 el Decret llei 17/2020, de 12 de 

maig, de mesures complementàries en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització 

pública de Catalunya per fer front a la COVID-19 

 

Aquest Decret llei 17/2020, de 12 de maig, modifica el Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, pel qual 

s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de 

Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els 

efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.  

 

Les modificacions realitzades són les següents: 

 

S’afegeix l’article 6 bis: 

- Els establiments residencials de serveis socials hauran de comunicar al Departament de Salut 

el cens de residents, amb identificació de les persones institucionalitzades incloent dades 

sanitàries i assistencials que el propi Departament determini, per dur a terme les activitats 

relacionades amb la gestió de l’emergència sanitària.  

- Aquestes dades sanitàries i assistencials de les persones institucionalitzades dels 

establiments residencials s’integraran en el tractament “Vigilància epidemiològica”, per a què 

el Departament pugui exercir les competències que li corresponen en la matèria. També es 

podran integrar al “Registre d’informació sanitària de pacients” per a la incorporació a la 

historia clínica compartida de Catalunya.  

- La remissió de les dades serà automatitzada, si és possible. 

 

 

S’afegeix la disposició addicional vuitena 

- La remissió de dades sanitàries i assistencials a les quals es refereix l’article 6 bis i la seva 

integració en el tractament “Vigilància epidemiològica” així com les mesures de remissió 

automatitzades són disposicions vigents mentre duri l’estat d’alarma i, en qualsevol cas, fins 

que es mantinguin vigents les mesures sanitàries d’intervenció dels serveis socials de 

caràcter residencial per gestionar la crisi sanitària.  

 

 

Barcelona, 14 de maig de 2020 


