RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2020, per la qual s’estableix la integració funcional al Sistema
Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) de laboratoris del sector públic, en
el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia del SARS-CoV-2.

En el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia del SARS-CoV-2, la Generalitat de Catalunya, a
través del seu Departament de Salut, ha promogut diversitat de mesures organitzatives dirigides a
reforçar la capacitat assistencial del Sistema de Salut de Catalunya. A banda de posar a la seva
disposició centres i establiments sanitaris privats, així com les mútues d’accidents de treball, a través
de la Resolució del Departament de Salut 746/2020, de 18 de març, i la Resolució de la direcció del
propi Servei Català de la Salut de 21 de març de 2020, ha adoptat i promogut una bateria d’accions i
estratègies que ha modificat algunes pautes de l’estructura de funcionament ordinari del propi
Sistema.
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 (SISCAT), 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, estableix un sistema de pagament homogeni aplicable al conjunt d’entitats del SISCAT,
que facilita la gestió del finançament necessari als centres, establiments i dispositius que han
d’afrontar directament l’assistència i n’agilitza la tramitació administrativa en un escenari de molta
complexitat. La pròpia norma tan sols n’exclou, en l’apartat b) de l’article 2, determinats serveis i
supòsits molt concrets.
El Departament de Salut i el Servei Català de la Salut, directament o a través d’entitats participades,
disposa al seu sector públic de diverses organitzacions especialitzades en la prestació d’activitat de
laboratori. No obstant, l’organització ordinària del Sistema no havia requerit, fins ara, la seva
incorporació al SISCAT. L’aparició de noves necessitats vinculades a la gestió de la crisi sanitària i la
conveniència que el Servei Català de la Salut ordeni directament mesures en la matèria, ha modificat
temporalment aquest enfocament.
El present context jurídic i material, en un moment en què el Servei Català de la Salut requereix
disposar d’accés directe a part de la capacitat productiva d’aquests dispositius, sense comprometre
l’activitat que desenvolupen per compte de diverses entitats del propi sistema, aconsella, doncs,
ordenar la seva integració funcional al SISCAT. Això obeeix a un doble plantejament tècnic. En primer
lloc per tal de facilitar l’aplicació de les degudes funcions de coordinació, de forma ajustada a les
necessitats de planificació general. En segon lloc, per tal d’assolir mecanismes de prestació de
l’activitat dels laboratoris en condicions d’eficàcia, que no comprometin la viabilitat dels propis
dispositius, mitjançant el seu finançament en termes àgils, equiparable a la resta de serveis.
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La seva incorporació funcional al SISCAT ha de constituir, de conformitat amb l’anterior, el fonament a
partir del qual estar en condicions d’aplicar, de manera immediata, el sistema de pagament previst per
l’article 2 del Decret Llei 12/2020, partint de la base que aquest tipus d’entitats no només són
públiques sinó que pertanyen al sector públic de la Generalitat i que en cap mesura resulten
subsumibles en els supòsits exclosos recollits al seu epígraf b).

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:
Primer.- 1. Integrar funcionalment al Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya
(SISCAT) els laboratoris, dispositius i el conjunt de serveis sota gestió de les entitats del sector públic
de la Generalitat de Catalunya que es relacionen a continuació:
-

Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf (CLILAB)
CatLab
Laboratori de Referència de Catalunya

2. Aquesta integració té un abast temporal, associat a la necessitat de continuïtat de les mesures de
gestió adoptades davant la crisi sanitària causada per la pandèmia COVID-19.
3. S’encarreguen a la direcció l’Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut les tasques
d’operativitzar tècnicament aquesta integració, coordinar-la amb el conjunt del Sistema de Salut de
Catalunya i determinar l’activitat a prestar per cada dispositiu sota gestió de les entitats relacionades
en l’apartat 1.1 per compte del propi Servei Català de la Salut, en les condicions que determini i sens
perjudici de la continuïtat de l’activitat que desenvolupin per compte dels centres, serveis i
establiments del SISCAT.
Segon.- Acordar l’aplicació a les entitats relacionades en l’apartat anterior del sistema de pagament
previst en l’article 2 del Decret Llei 12/2020, de 10 d’abril, pel que fa a l’activitat prestada a càrrec del
Servei Català de la Salut per part de les entitats que no tenen conveni o contracte de serveis
assistencials amb el Servei Català de la Salut.
Tercer.- Aquestes mesures no modifiquen l’estructura organitzativa (ni a nivell organitzatiu ni
assistencial) dels dispositius de laboratori afectats ni els de les entitats que els gestionen.
Quart.- La vigència de les mesures previstes per aquesta resolució entra en vigor a partir del
moment de la seva signatura, tot i que se’n reconeix l’eficàcia amb efectes retroactius des de data 1
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de març de 2020, coincidint amb el moment en què s’ha iniciat per part de les entitats de referència
el desenvolupament d’activitat efectiva per compte directe del Servei Català de la Salut. La vigència
es preveu per una durada màxima de deu mesos, sense perjudici que es prorrogui en funció de les
necessitats organitzatives i assistencials derivades de l'evolució de la crisi sanitària i la seva gestió.
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