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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/746/2020, de 18 de març, per la qual s'adopten noves mesures complementàries per a la
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

Atesa l'actual situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19, declarada com a pandèmia per part de
l'OMS, el Govern de la Generalitat i les autoritats competents a Catalunya, en el marc del PROCICAT, han
adoptat diverses mesures de caràcter assistencial, pressupostari, fiscal i de contractació pública per pal·liar-ne
els efectes, de la pandèmia generada pel SARS-CoV-2, en funció de les necessitats i de les previsions de cada
moment. Aquestes mesures han anat adreçades, d'una banda, a la prevenció i el control de la infecció i, d'altra
banda, a donar resposta a determinades necessitats socials.

Atès l'avanç de la pandèmia, de desenvolupament ràpid, i davant la previsió en els propers dies i setmanes
d'un increment del nombre de casos que pugui portar a la saturació del sistema sanitari, així com els resultats
de l'anàlisi constant del comportament de la infecció, es fa necessari continuar adoptant noves mesures
d'organització del sistema sanitari perquè pugui assumir la demanda creixent d'atenció i el tractament adequat
dels casos segons la gravetat.

El Departament de Salut, en el marc de la resposta a l'epidèmia del SARS-CoV-2 a Catalunya, i amb la finalitat
de protegir la salut i la seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i fer més robust el
Sistema de Salut de Catalunya, ha adoptat mesures de caire organitzatiu específiques dels serveis sanitaris de
responsabilitat pública adreçades a garantir una atenció sanitària adequada a la població en funció de la
situació epidemiològica de cada moment i en previsió dels diferents escenaris de futur que es produeixin en
relació amb l'epidèmia del SARS-CoV-2.

L'Ordre SND/232/2010, de 15 de març, per la qual s'adopten mesures en matèria de recursos humans i
mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en l'apartat 8 preveu la
posada a disposició de les comunitats autònomes dels centres i establiments sanitaris privats, el seu personal i
les mútues d'accident de treball, i en l'apartat dotzè disposa que correspon a les autoritats sanitàries
competents de cada comunitat autònoma dictar les resolucions, disposicions i instruccions necessàries per
garantir l'eficàcia de les mesures que s'hi contenen.

Vist el Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya
(SISCAT), que consolida la concepció integral i integrada del sistema sanitari a Catalunya;

Vist l'article tercer de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, pel qual es crea el
Servei Català de la Salut amb l'objecte de dur a terme una adequada organització i ordenació del sistema
sanitari de Catalunya,

 

Resolc:

 

-1 S'adopten les mesures següents:

a) Es posen a disposició del Departament de Salut, a través del Servei Català de la Salut, els centres i
establiments sanitaris privats, així com els de les mútues d'accidents de treball amb els seus mitjans materials i
humans, per donar cobertura a les activitats especificades a l'apartat c).

b) S'autoritza el Servei Català de la Salut a fer efectiva la mesura prevista en l'apartat anterior en funció de les
necessitats de cada moment. A aquestes efectes, mitjançant resolució del director del Servei Català de la
Salut, es determinaran els centres i establiments sanitaris de caràcter privat que siguin necessaris en cada
moment, així com les condicions de desenvolupament d'aquesta mesura tant a nivell assistencial com
organitzatiu.

c) L'objecte de les mesures s'adreça principalment a atendre necessitats d'activitat d'internament tant
convencional com de crítics, així com laboratoris d'anàlisis clíniques, sens perjudici d'altres activitats sanitàries
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que es considerin necessàries en termes de contenció o de descongestió del sistema sanitari públic de
Catalunya.

d) Les mesures previstes en els apartats anteriors s'implantaran de forma coordinada a nivell territorial.

 

-2 Les mesures previstes en l'apartat anterior entren en vigor a partir del moment de la publicació d'aquesta
Resolució i tenen una durada màxima de tres mesos, sense perjudici que es prorroguin en funció de les
necessitats organitzatives i assistencials derivades de l'evolució de la crisi sanitària.

 

Barcelona, 18 de març de 2020

 

Alba Vergés i Bosch

Consellera de Salut

 

(20.078.018)
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