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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
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.
L'article 29.3 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, estableix que quan la defensa de la salut de
la població ho requereixi, les administracions sanitàries competents poden establir règims temporals i
excepcionals de funcionament dels centres, serveis i establiments sanitaris.
El 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 en l'article 12, regula les mesures adreçades a reforçar el sistema
nacional de salut i, a més, mesures per garantir la possibilitat de determinar la millor distribució en el territori
de tots els mitjans tècnics i personals, d'acord amb les necessitats que es posin de manifest en la gestió
d'aquesta crisi sanitària.
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 COVID-19, en el seu apartat setè
estableix que, a l'efecte d'interpretació de l'article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, s'entén per
establiments sanitaris exempts de la suspensió de l'obertura al públic aquells en els quals es requereixi la
prestació, per part de professionals sanitaris, de l'assistència necessària per resoldre problemes de salut que
poden tenir una evolució desfavorable si se'n demora el tractament. Així mateix, en el seu apartat vuitè 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.
A aquests efectes s'ha adoptat 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, feta pública mitjançant la web del Servei Català de la Salut
(https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/normativa-instruccions). L'organització dels centres,
serveis i establiments sanitaris relacionats en el seu annex I es troba subjecte als criteris i decisions dels
òrgans designats pel Servei Català de la Salut en allò que es refereix concretament a les necessitats de
planificació i control de l'atenció a la salut derivades de la gestió de la pandèmia i de la seva imprescindible
coordinació general.
No obstant, d'acord amb l'evolució de la situació epidemiològica, en coherència amb les mesures de
distanciament social acordades per les distintes autoritats competents per a la prevenció i el control de la
infecció, s'escau dictar mesures organitzatives en relació amb l'activitat que presten la generalitat dels centres,
serveis i establiments sanitaris de titularitat privada en règim ambulatori adreçades a la suspensió de qualsevol
que no respongui a una necessitat d'atenció urgent.
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 Suspendre tota l'activitat assistencial de caràcter no urgent dels centres, serveis i establiments sanitaris de
titularitat privada de règim ambulatori i que presten serveis exclusivament de provisió privada. Aquests
centres, serveis i establiments han de garantir exclusivament l'atenció als problemes de salut que puguin tenir
una evolució desfavorable si es demora el seu tractament segons el criteri dels professionals sanitaris que
presten assistència.
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--2 La vigència d'aquestes mesures entra en vigor a les 00.00 hores del dia 24 de març de 2020 i es mantindrà
mentre estigui en vigor el 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, sense perjudici que es prorroguin en funció
de les necessitats organitzatives i assistencials derivades de l'evolució de la crisi sanitària.

--3 Aquesta Resolució s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 23 de març de 2020

Alba Vergés i Bosch
Consellera de Salut
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