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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
RESOLUCIÓ SLT/983/2020, de 8 de maig, per la qual s'adopten noves mesures organitzatives en relació
amb els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori, en el marc del
procés d'evolució de la situació epidemiològica.
En el marc de l'article 12 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que regula mesures adreçades a reforçar
el sistema nacional de salut i a garantir la possibilitat de determinar la millor distribució en el territori de tots
els mitjans tècnics i personals, d'acord amb les necessitats associades a la gestió de l'actual crisi sanitària,
d'acord amb l'apartat vuitè de l'Ordre SND/232/2020, 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 COVID19, que regula la posada a disposició de les comunitats autònomes de mitjans i recursos sanitaris d'altres
administracions públiques i de centres i establiments sanitaris privats, i amb la 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, es va aprovar la Resolució del director del Servei Català de la Salut, 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 del SARS-CoV-2.
Així mateix, d'acord amb l'article 29.3 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, i, segons l'apartat
setè de l'Ordre SND/232/2020, de 15 de març, esmentada, es va aprovar la Resolució SLT/762/2020, de 23 de
març, per la qual s'adopten mesures organitzatives en relació amb els centres, serveis i establiments sanitaris
de titularitat privada de règim ambulatori, en el marc de l'estratègia de resposta a la infecció pel SARS-CoV-2,
que en relació amb aquests centres, serveis i establiments sanitaris que presten serveis exclusivament de
provisió privada preveu la suspensió de qualsevol activitat que no respongui a una necessitat d'atenció urgent
que no es pugui demorar segons criteri clínic. La vigència d'aquesta previsió s'estén fins que estigui en vigor la
declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, sense
perjudici que es prorroguin en funció de les necessitats organitzatives i assistencials derivades de l'evolució de
la crisi sanitària.
Mitjançant la Resolució de 19 d'abril del director del Servei Català de la Salut, per la qual s'estableixen mesures
d'adaptació a la fase de la pandèmia de 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 crea la Comissió Assessora d'atenció a malalts crítics, els
centres, serveis i establiments sanitaris integrats funcionalment i temporal en el sistema públic de salut han
d'iniciar el seu procés de transició cap a la recuperació de la seva activitat privada, més enllà de les urgències
que no es puguin demorar, amb subjecció als plans de contingència sota el control del Servei Català de la Salut
per garantir en tot moment la capacitat d'adequació a l'evolució de l'epidèmia. Això afecta els centres, serveis i
establiments sanitaris esmentats en l'annex 1 de la Resolució del director del Servei Català de la Salut de 21 de
març de 2020, referida al paràgraf primer, actualitzat per la Resolució de la mateixa Direcció de 10 d'abril de
2020.
Així mateix, en el moment actual s'ha iniciat un procés de reducció gradual de les mesures extraordinàries de
restricció de la mobilitat i del contacte social establertes mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, a
partir del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, el qual s'articula en quatre fases, de la 0 a la 3, i ha
de permetre a les autoritats competents les adaptacions necessàries en funció de l'evolució de les dades
epidemiològiques, atenent també al factor territorial, i de l'impacte de les mesures que es vagin adoptant. En
aquest sentit, cal tenir present el Pla de transició del confinament, desconfinament gradual i nova normalitat
ratificat per l'Acord del Govern de data 25 d'abril de 2020.
Per això, aquest procés de recuperació progressiva de la vida quotidiana i l'activitat econòmica obliga a revisar
les mesures organitzatives de restricció de l'activitat adoptades en un altre estadi epidemiològic, i en aquest
sentit es considera que escau aixecar la suspensió de l'exercici de l'activitat programada per part dels centres,
serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori que presten serveis exclusivament de
provisió privada, i permetre la represa de la seva activitat ordinària, la qual s'ha de dur a terme en unes
condicions de seguretat i higiene reforçades per garantir la protecció de la salut pública i evitar el rebrot de
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nous casos, alhora que la salut de pacients, professionals i treballadors en la situació actual de pandèmia, sens
perjudici del compliment de les prescripcions previstes a les ordres ministerials aplicables.
En exercici de l'autoritat sanitària, de conformitat amb l'article 29.3 de Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de
sanitat, i les atribucions que em confereix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització,
procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en relació amb el Decret 6/2017,
de 17 de gener, de reestructuració del Departament de Salut,

Resolc:

--1 Els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori i que presten serveis
exclusivament de provisió privada poden reprendre la seva activitat assistencial de caràcter programat de
manera esglaonada, d'acord amb el criteri professional i prioritzant l'atenció de les consultes de més
rellevància. Aquesta represa de l'activitat s'ha de fer en condicions que sigui compatible amb les mesures de
seguretat i higiene establertes d'acord amb les indicacions que s'estableixen a continuació:
a) La reincorporació a l'activitat laboral per part dels professionals sanitaris i de la resta de treballadors que
presten la seva activitat en el centre, servei o establiment sanitari s'ha de fer seguint els protocols aprovats
per les autoritats sanitàries amb criteris d'evidència científica i estratègies de salut pública.
b) Els centres, serveis i establiments sanitaris han de tenir avaluat el risc d'exposició dels professionals
sanitaris i de la resta de treballadors i d'infecció a tercers i protocol·litzades les mesures de prevenció enfront
del SARS-CoV-2 a aplicar en el desenvolupament de l'activitat (contacte amb els pacients i organització de les
visites, equips de protecció personal, mesures de separació en els diferents espais de les instal·lacions,
barreres de protecció, utilització de materials, protocols de neteja i desinfecció, etc.), d'acord amb les
indicacions del servei de prevenció de cada centre i seguint les pautes i recomanacions establertes per les
autoritats sanitàries, societats científiques, o organitzacions professionals.
Aquestes previsions s'estableixen sense perjudici del que determina per als centres, serveis i establiments de
caràcter ambulatori integrats funcionalment i temporal en el sistema públic de salut, la Resolució del director
del Servei Català de la Salut de 19 d'abril de 2020, per la qual s'estableixen mesures d'adaptació a la fase de
la pandèmia de 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 crea la Comissió Assessora d'Atenció a Malalts Crítics, feta pública
mitjançant el web del Servei Català de la Salut: (https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidorsprofessionals/normativa-instruccions).

--2 Es deixa sense efecte la Resolució SLT/762/2020, de 23 de març, per la qual s'adopten mesures
organitzatives en relació amb els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim
ambulatori, en el marc de l'estratègia de resposta a la infecció pel SARS-CoV-2.

--3 Aquesta Resolució té vigència des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 8 de maig de 2020

Alba Vergés Bosch
Consellera de Salut
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