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26.20 Nota informativa 

 
NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL DECRET LLEI 26/2020, DE 23 DE JUNY, DE MESURES 

EXTRAORDINÀRIES EN MATÈRIA SANITÀRIA I ADMINISTRATIVA 

 

En data 24 de juny de 2020 s’ha publicat al DOGC núm. 8161 el Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de 

mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa.  

 

En aquesta norma, atenent a l’evidència clínica que pronostica possibles rebrots de la COVID-19, es contenen 

un seguit de mesures que han de permetre mantenir el control dels mecanismes de resposta a la situació 

sanitària, així com mesures administratives en relació amb les cooperatives catalanes i amb la determinació 

dels òrgans competents per a tramitar les sancions per incompliments de la normativa reguladora de l’estat 

d’alarma denunciats pels diferents cossos policials.  

Finalment, també es refereix a mesures en l’àmbit de les persones jurídiques de dret privat i juntes de 

propietaris en règim de propietat horitzontal.  

 

Mesures en matèria de salut 

 

- Habilitació al Departament de Salut a través del Servei Català de la Salut, per disposar de la capacitat 

productiva dels centres i establiments sanitaris privats, laboratoris clínics i mútues d’accidents de 

treball en els termes del propi article, de manera que es pugui proporcionar de major capacitat 

assistencial de forma immediata en cas que es requereixi. Això suposa una integració funcional, 

transitòria i parcial d’aquests centres i establiments al SISCAT, podent desenvolupar la seva pròpia 

activitat en règim de no exclusivitat amb el SCS, si no entra en contradicció amb aquest deure 

d’atenció assignat. Les condicions de relacions amb els centres descrits es detallen al Decret.  

- El SCS establirà mitjançant Resolució, els mecanismes de relació amb els centres i establiments 

sanitaris privats, laboratoris clínics i mútues per fer efectius els encàrrecs en el marc del SISCAT així 

com el sistema de contraprestació per la realització d’aquesta activitat.  

- La posada a disposició dels laboratoris referits inclou la facultat d’imposar autoritzacions per a la 

realització de proves amb caràcter privat per garantir la disponibilitat de la capacitat productiva màxima 

pel sistema públic de salut, si fos necessari, així com la possibilitat d’adoptar mesures per a establir 

els preus màxims aplicables per realització de proves diagnòstiques, per tal de garantir un accés en 

condicions d’equitat.  

- El Departament de Salut a través del SCS, podrà habilitar espais (i es manté la continuïtat dels ja 

habilitats a tals efectes) per a ús sanitaris en locals públics i privats que reuneixin les característiques 

necessàries per a prestar serveis sanitaris i establir el seu règim de gestió en el marc del SISCAT per 

donar major flexibilitat per augmentar la seva capacitat de resposta davant les necessitats canviants 

de la crisi sanitària. Aquests espais resten integrats de forma funcional i temporal al SISCAT i queden 

exempts de complir els requisits tècnic-sanitaris d’autorització.  

- Les empreses que presten serveis funeraris hauran de continuar comunicant al Departament de Salut 

les dades de les persones difuntes, especificades al Decret llei.  

- Nova redacció de l’art. 11 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en diverses 

matèries: es declara d’interès públic que el conjunt del personal sanitari del sistema públic pugui 
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desenvolupar altres activitats públiques sanitàries en els sectors, serveis, empreses públiques, 

centres i unitats que es preveuen als punts 1 i 2 de l’Acord GOV/183/2013 de 23 de desembre.  

- Es modifica la definició de “full de medicació activa” (art. 2.n) del Decret 159/2007, de 24 de 

juliol.  

 

 

Mesures en matèria de salut en l’àmbit residencial 

 

- Les autoritats sanitàries competents podran intervenir els centres residencials, de caràcter públic i 

privat, en funció de la situació epidemiològica i assistencial, atenent a principis de necessitat i 

proporcionalitat. 

- Aquesta intervenció pot suposar l’adopció de mesures preventives necessàries per garantir la salut 

dels residents, i, específicament i de forma temporal, les següents: 

o Trasllat de persones residents a altres residències. 

o Redistribució del personal del centre.  

o Suspensió de l’activitat i atribució de la gestió a una altra entitat prestadora de serveis socials 

autoritzada. 

o Mesures de direcció i coordinació de l’activitat assistencial mitjançant designació d’un 

professional que pugui disposar de recursos materials, humans i aquells vinculats amb 

l’activitat assistencial habitual a les persones residents, en les condicions establertes al propi 

Decret llei.   

o Mesures de control i prevenció de la infecció, sectorització, higienització i desinfeccions.  

o Mesures de suport puntual als centres amb personal.  

o Les previsions en matèria de serveis socials de caràcter residencial del Decret llei 12/2020, 

de 10 d’abril i al Decret llei 13/2020, de 21 d’abril, així com les modificacions d’ambdues 

disposicions, es mantindran vigents fins que es mantingui activat el Pla d’actuació del 

PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb 

potencial alt risc. 

 

Mesures administratives 

- Mesures relatives a les cooperatives catalanes: es prorroga fins al 31 de desembre de 2020 la 

mesura que permet al consell rector autoritzar acordar la suspensió total o parcial de l'activitat 

cooperativitzada de totes les persones sòcies treballadores, sòcies de treball, o persones 

treballadores o d'una part d'aquestes si es compleixen els requisits de l’article 5.3 del Decret llei 

10/2020, de 27 de març 

- Modificació del Decret llei 22/2020, de 2 de juny: el conseller d’Interior tindrà la potestat 

sancionadora (delegable en altres òrgans del departament) sobre els incompliments denunciats pels 

diferents cossos policials que constitueixin infraccions de la normativa sectorial aplicable. Al municipi 

de Barcelona en atenció al seu règim especial, la potestat sancionadora derivada dels incompliments 

denunciats per la Guàrdia Urbana correspon als òrgans establerts a la Llei 22/1998, de 30 de 

desembre.  
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Mesures en l’àmbit de les persones jurídiques de dret privat (modificació del Decret llei 10/020, de 27 de març) 

 

- El còmput dels terminis previstos per a la reunió dels òrgans de les persones jurídiques de dret privat 

subjectes al dret català es reprèn un cop transcorreguts tres mesos des del dia 21 de juny de 2020. 

Per a les reunions ajornades abans de l’estat d’alarma i que no s’han pogut realitzar durant aquest, 

s’hauran de tornar a convocar dins d’aquest termini de 3 mesos.  

- No obstant, fins al 31 de desembre de 2020 aquests òrgans es podran reunir i adoptar acords 

mitjançant videoconferència o altres mitjans de comunicació encara que els estatuts no ho prevegin. 

Si no es poden reunir, també poden prendre acords sense reunió (art. 312-7 CCCat) sempre que ho 

decideixi la persona que presideix l’òrgan o que ho sol·licitin com a mínim 2 membres, o si es tracta 

d’una assemblea general, ho demani un 20% de les persones associades.  

- El còmput dels terminis per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals i altres documents que van 

restar suspesos per l’estat d’alarma, es reprèn un cop transcorreguts tres mesos des del dia 21 de 

juny de 2020.  

 

Altres mesures 

 

- Mesures en relació a la convocatòria i celebració de juntes de propietaris en les comunitats subjectes 

al règim de propietat horitzontal.  

 

 

 

Barcelona, 25 de juny de 2020 


