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RESOLUCIÓ  

 Per la qual es determinen els hotels habilitats, les condicions per habilitar-ne 
d’addicionals, inclosos altres locals que es considerin adients, i les condicions 
d’aplicació i desenvolupament d'aquesta mesura en compliment de la 
Resolució de la consellera de Salut SLT/777/2020, de 25 març, per la qual 
s’habiliten determinats espais hotelers, o si s’escau d’altres locals, per a l’ús 
del Sistema de Salut de Catalunya, en el marc de les mesures per a la 
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 

 
D’acord amb 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 pel COVID-19, en 
el qual es preveuen mesures dirigides a contenir la progressió de la malaltia i enfortir 
el sistema de salut publica; l’Ordre del Ministeri de Sanitat 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, que en 
l'apartat 9 preveu que les autoritats sanitàries competents de les comunitats 
autònomes podran habilitar espais per a ús sanitari en locals públics o privats que 
reuneixin les condicions necessàries per a prestar atenció sanitària, ja sigui en règim 
de consulta d’hospitalització; i l’Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, per la qual es 
declaren serveis essencials a determinats allotjaments turístics i s’adopten 
disposicions complementàries, la conselleria de Salut ha dictat la Resolució 
SLT/777/2020, de 25 març,  per la qual s’habiliten determinats espais hotelers, o si 
s’escau d’altres locals, per a l’ús del Sistema de Salut de Catalunya, en el marc de 
les mesures per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 

La precitada Resolució SLT/777/2020, de 25 març, autoritza al director del Servei 
Català de la Salut a fer efectives les mesures que preveu, en funció de les 
necessitats de cada moment; afegint que la resolució del director del Servei Català 
de la Salut ha de determinar els hotels més adients, en funció de la seva capacitat, 
recursos i proximitat als centres sanitaris; així com  determinar les condicions 
desenvolupament d'aquesta mesura tant a nivell assistencial com organitzatiu. 
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Atesa la determinació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i del 
Servei Català de la Salut en activar tots els recursos disponibles a la societat, tant de 
titularitat pública com privada, per afrontar col·lectivament aquesta crisi com a país. 
Sota la voluntat d’establir un marc adequat per a la concertació dels nostres esforços 
i l’establiment d’una sistemàtica de coordinació el més pragmàtica i efectiva possible 
que en faciliti la racionalització i el màxim aprofitament, obeint a l’interès públic i el 
mandat social de posar-los al servei de l’augment de la capacitat de resposta del 
Sistema de Salut de Catalunya davant les creixents necessitats que preveiem. 
Finalment, també sota la perspectiva de dotar el nostre sistema de salut amb una 
xarxa de recursos de suport suplementària  i sota una concepció  flexible, el més àgil 
possible, concebuda per ser capaç d’actuar dinàmicament davant reptes en 
progressió constant i sota un alt grau d’imprevisibilitat, segons la intensitat que 
convingui. 

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. Determinar, en compliment de Resolució SLT/777/2020, de 25 de març, per 
la qual s’habiliten determinats espais hotelers, o si s’escau d’altres locals, per a l’ús del 
Sistema de Salut de Catalunya, en el marc de les mesures per a la prevenció i el control 
de la infecció pel SARS-CoV-2, els hotels i qualsevol tipus de local que s’indiquen a 
l’annex 1 d’aquesta resolució. A aquests efectes s’estableixen tres categories 
diferenciades, que comporten les seves respectives condicions particulars d’ús: a) els 
que es consideren hotels o locals medicalitzats (el règim de funcionament dels quals 
s’especifica en l’apartat segon); b) els hotels o locals que es destinin a donar serveis a 
aquelles persones que es valori que no poden o no és sanitàriament aconsellable que 
romanguin en quarantena als seus domicilis (el règim de funcionament dels quals es 
preveu en l’apartat tercer); c) els que han donar allotjament als professionals que a 
causa de la seva actuació relacionada amb la pandèmia s’hagin de desplaçar del seu 
domicili per qualsevol motiu (el règim de funcionament dels quals es preveu en l’apartat 
quart). 
 
2. L’annex 1 s’actualitzarà en funció de l’evolució de les necessitats assistencials, 
sanitàries i de suport als professionals implicats en l’atenció i la lluita contra la 
pandèmia, mitjançant la possible addició de nous recursos hotelers i d’altres locals o 
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establiments que es puguin requerir. A aquests efectes serà suficient una nova 
resolució de la direcció del CatSalut amb aquest objecte, limitada a l’actualització del 
citat annex, sens perjudici que pugui completar-se amb aquelles mesures 
complementàries que puguin escaure. 
 
Segon: Els hotels i locals medicalitzats (en endavant pel que fa a aquest apartat els 
“establiments”) ajustaran el seu funcionament a les següents condicions: 
 

1. Dimensió assistencial i clínica. 
 

- Els establiments s’adscriuran funcionalment a un centre hospitalari o assistencial 
del Sistema sanitari integral de Catalunya (SISCAT), que actuarà com a centre 
de referència. D’acord amb això, el centre de referència passarà a integrar-los en 
els seus protocols de funcionament com un equipament més vinculat als seus 
processos assistencials. Als efectes d’activar aquesta integració serà suficient la 
comunicació (a través de qualsevol mitjà que en garanteixi la recepció) per part 
de la direcció del centre de referència del SISCAT als responsables de la gestió 
de l’establiment. 

 
- Correspon al CatSalut (a través de la seva direcció, de la direcció de l’Àrea 

d’Atenció Sanitària, o dels gerents de les seves respectives regions sanitàries) 
determinar quin és el centre del SISCAT de referència per a cada establiment. 
 

- El centre de referència, a través dels seus òrgans de gestió i de direcció 
assistencial, assumirà el complet control sobre el funcionament ordinari i 
extraordinari de l’establiment, sobre les tasques d’atenció sanitària que s’hi hagin 
de desenvolupar, sobre el trasllat , instal·lació i ubicació d’equipaments i material 
mèdic, sobre la derivació de pacients, sobre els possibles règims de visites, 
sobre les mesures de seguretat clínica i les que escaiguin per evitar la 
propagació del virus i sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb el seu 
funcionament. 
 

- El centre de referència determinarà, segons les seves necessitats assistencials, 
la destinació específica de l’establiment amb la concreció de l’activitat sanitària 
que consideri oportú prestar-hi. Això inclou la destinació a possible confinament 
de pacients (parcial o total), l’allotjament de pacients de risc, el trasllat de 
pacients d’altres patologies diferents a la pandèmia per al seu aïllament o 
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qualsevol altra mesura de suport que requereixi per facilitar la màxima capacitat 
assistencial i el màxim rendiment de les seves instal·lacions. S’especifica que, 
mentre l’establiment es limiti al confinament de pacients, podrà subjectar-se al 
règim que es preveu en l’apartat tercer. 
 

- En tot cas, la destinació prevista al punt precedent (o el seu canvi en funció de 
l’evolució de les necessitats) serà comunicada, amb caràcter previ i urgent, a la 
direcció del Servei Català de la Salut (a través de la interlocució amb aquest 
objecte dels responsables de la gestió del centre de referència amb la direcció 
d’Atenció Sanitària o la gerència de la regió sanitària a la qual pertanyi). 
L’objectiu d’aquesta comunicació prèvia és controlar la idoneïtat de cada mesura, 
tant des d’un punt de vista operatiu com de valoració de necessitats, tenint en 
compte el coneixement global centralitzat de què disposarà el Servei Català de la 
Salut sobre el conjunt de dispositius del SISCAT i dels recursos addicionals amb 
què es doti funcionalment en el marc de la present crisi. Així com, respecte 
aquells casos en què això pugui requerir-se, ponderar la necessitat d’adoptar 
mesures administratives addicionals (a nivell d’autoritzacions administratives, 
estudi de possibles accions de cobertura normativa, etcètera) per aportar el 
màxim rigor possible a nivell de control de la qualitat de l’atenció i seguretat 
jurídica a qualsevol d’aquestes mesures. 
 

2. Dimensió organitzativa i logística. 
 

- El centre de referència del SISCAT designat obrirà un canal de comunicació 
continu amb els responsables de la gestió de l’establiment per resoldre qualsevol 
incidència i coordinar els respectius esforços de cara a agilitzar l’aplicació de les 
mesures que en cada moment esdevinguin necessàries. 
 

- Els òrgans de gestió del centre de referència es coordinaran amb els 
responsables de l’establiment per garantir el seu correcte i adequat funcionament 
en tots els extrems segons les característiques de cadascun d’ells (continuïtat 
dels consums, control d’accés, i qualsevol altre servei o subministrament al qual 
es pugui considerar útil donar continuïtat). En qualsevol cas, es recomana que 
els serveis d’alimentació, de neteja, de bugaderia i de gestió de residus es 
prestin per part dels seus mateixos encarregats al centre sanitari de referència 
(sempre que això sigui materialment possible i s’estimi adequat en funció de les 
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necessitats reals i la complexitat de la seva prestació atesa la destinació de 
l’establiment). 

 
- Respecte els serveis del propi establiment (siguin interns o contractats a tercers) 

als quals es decideixi donar continuïtat, en el marc del model de coordinació 
previst al primer guió d’aquest apartat, el centre de referència organitzarà i 
aplicarà les mesures adequades perdonar el suport i assessorament adequat 
al personal extern que continuï prestant els seus serveis professionals a 
l’establiment. En aquest sentit, establirà els protocols d’actuació ajustats, 
segons cada cas, a les característiques concretes de protecció que es 
requereixin. L’objectiu de la mesura és garantir la protecció i seguretat dels 
pacients, del personal extern i dels professionals sanitaris. El citat compromís 
de suport s’estén a la resposta de consultes que puguin sorgir 
sobrevingudament, les quals en principi es canalitzaran a través dels 
responsables de l’establiment en el ben entès que es reconegui al personal, i 
en especial als seus representants, capacitat per elevar-les-hi. 
 

- Correspon exclusivament als òrgans de gestió del centre de referència establir 
els mecanismes adequats per garantir els subministraments sanitaris associats a 
les prestacions que es prestin a l’establiment.  
 

- Correspon exclusivament als òrgans de direcció assistencial del centre de 
referència organitzar, comandar i disposar les mesures sobre el personal sanitari 
que pugui actuar en l’establiment. 
 

- En funció dels requeriments assistencials, es podran adoptar mesures per a 
l’adequació d’espais a l’establiment. Aquestes s’impulsaran per part dels òrgans 
de direcció assistencial del centre, informant-ne els responsables de gestió de 
l’establiment, amb els quals s’haurà d’actuar amb la màxima coordinació. 

 
 
Tercer: Els hotels i locals destinats a aquelles persones que es valori que no poden o 
no és sanitàriament aconsellable que romanguin en quarantena en el seu domicili i, 
per aquest motiu, no requereixin tractament immediat i puguin considerar-se de baix 
risc (en endavant pel que fa a aquest apartat els “establiments”) ajustaran el seu 
funcionament a les següents condicions: 
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- Els establiments s’adscriuran funcionalment a un centre hospitalari o 
assistencial del Sistema sanitari integral de Catalunya (SISCAT), que actuarà 
com a centre de referència. No obstant, aquesta integració resta restringida a 
una dimensió de coordinació (en el ben entès que haurà de ser exhaustiva per 
garantir l’eficàcia i seguretat del servei), sense comportar la medicalització 
íntegra de l’equipament. L’impacte respecte el funcionament de l’establiment, 
més enllà d’aspectes específics que es puguin desprendre de la coordinació 
segons els casos, es limitarà a l’adopció de mesures per facilitar la derivació 
d’aquestes persones en les condicions sanitàries adequades. En 
conseqüència, els protocols compartits de funcionament es limitaran a aquest 
extrem. 
 

- Es disposa l’aplicació íntegra del conjunt de disposicions previstes en el punt 
2 de l’apartat segon de la present resolució (relatiu a la dimensió organitzativa 
i logística), en el ben entès que s’hauran d’ajustar al nivell d’exigència i rigor 
de manera proporcional a la destinació, en principi menys intensiva i de menor 
risc, que es contempla al present apartat. 

 

Quart: 1. Els hotels que han donar allotjament als professionals que amb motiu de la 
seva actuació relacionada amb la pandèmia s’hagin de desplaçar del seu domicili, 
funcionaran d’acord amb les normes d’aplicació als establiments hotelers, però amb 
subjecció a les mesures i instruccions de protecció per evitar el contagi del COVID-
19 que estableixi l’autoritat sanitària competent. 

2. De conformitat amb això, el Servei Català de la Salut establirà els mecanismes 
per fer efectiu el servei a tots els nivells amb la màxima celeritat. Això inclou, com a 
mínim, les següents accions: 
 
- L’hotel rebrà com a hostes, de forma exclusiva, els professionals usuaris que 
estableixi la unitat de referència del sistema públic de salut de Catalunya que se li 
assigni com a interlocutora, sigui un òrgan propi del Servei Català de la Salut o de 
qualsevol centre o establiment adscrit al Sistema Sanitari Integral de Catalunya 
(SISCAT) que el propi Servei Català de la Salut determini. L’assignació de la unitat 
de referència es considerarà completada amb una comunicació amb aquest objecte 
de l’òrgan del sistema públic de salut que en cada cas hagi estat designat pel 
Servei Català de la Salut, amb la presentació d’aquesta designació (funcionalment 
servirà de credencial) a la direcció de l’hotel. 
 
- L’allotjament dels professionals serà en règim hoteler, seguint les normes de 
funcionament del propi hotel (en tot allò que no contradigui la present resolució), el 
qual haurà de prestar els serveis habituals de neteja, bugaderia i manutenció, així 
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com proporcionar espais de descans i accés a xarxa wi-fi i connexió a medis 
d’entreteniment. 
 
- La unitat de referència serà l’encarregada de derivar els professionals implicats en 
l’atenció i la lluita contra la pandèmia a l’hotel. 
 
  
- La unitat de referència, de conformitat amb les instruccions del Servei Català de la 
Salut per al conjunt del Sistema de Salut de Catalunya donarà suport al personal 
encarregat dels serveis de l’hotel per establir protocols d’actuació ajustats, segons 
cada cas, a les característiques concretes de protecció que es requereixin. 
L’objectiu de la mesura és garantir la protecció i seguretat del personal i, igualment, 
dels professionals que s’hi allotgin. El citat compromís de suport s’estén a les 
tasques d’assessorament i la resposta de consultes que puguin sorgir 
sobrevingudament. 
 
- Als efectes de facilitar l’anterior objectiu de seguretat, amb l’objectiu associat de 
reforçar les mesures per evitar la propagació de la pandèmia, la unitat de referència 
vetllarà per garantir una comunicació fluïda amb els responsables de gestió de 
l’hotel de cara a resoldre qualsevol dubte. 
 
- Tant l’establiment hoteler com l’òrgan de referència assumeixen el compromís 
mutu d’informar-se sobre qualsevol incidència sobrevinguda que pugui afectar el 
desenvolupament dels serveis previstos, per tal de facilitar la seva continuïtat i 
garantir que no es produeixi cap impacte negatiu en les tasques d’atenció sanitària i 
lluita contra la pandèmia, que constitueixen la prioritat que motiva les presents 
mesures. 
 
3. El Servei Català de la Salut posarà a disposició de la unitat de referència el 
model de sol·licitud per a l’accés dels professionals sanitaris que ho requereixin a 
aquest servei, per tal que puguin activar-la per pròpia iniciativa (cas en què es 
consultarà el centre assistencial on desenvolupin la seva activitat) o a iniciativa del 
propi centre. Igualment, el Servei Català de la Salut conserva capacitat per ajustar i 
actualitzar les condicions generals aplicables en funció de les necessitats i 
l’evolució de la gestió de la pandèmia. 
 
4. La unitat de referència que gestioni l’accés hoteler s’haurà de subjectar en tot 
moment a les instruccions i protocols que li comuniqui el Servei Català de la Salut, 
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el qual també conserva la potestat de modificar la designació de la unitat en 
qualsevol moment (comunicant-ho a l’hotel i a la pròpia unitat) així com per ajustar 
els criteris generals i model de gestió segons l’evolució de les necessitats o per 
augmentar l’eficàcia de les mesures. 
 
 
Cinquè: 1. Els efectes de l’habilitació són immediats des de la comunicació de la 
present resolució als responsables de la gestió de cada hotel o local habilitat. 

2. Un cop rebuda la comunicació, els hotels i locals s’han d’ajustar al règim de 
funcionament i ús que els pertoqui (segons les categories previstes a l’apartat 
primer), aplicant les condicions previstes en la present resolució, en el ben entès que 
en un mateix establiment poden coexistir diferents destinacions (amb la corresponent 
distribució per plantes o qualsevol altre mode d’organització que les diferenciï). 

3. Amb posterioritat a la comunicació de la resolució als interessats i sense afectar la 
plena efectivitat de les mesures que s’hi recullen, el Servei Català de la Salut 
impulsarà les accions oportunes per formalitzar les condicions bàsiques d’utilització 
mitjançant l’establiment del corresponent instrument jurídic amb aquest objecte a 
subscriure amb el mutu consentiment de les parts (titulars del centre hoteler o local 
habilitats, d’una banda, i Servei Català de la Salut, de l’altra). Sens perjudici de 
l’elaboració dels models d’instrument jurídic generals que pertoquin per donar 
cobertura als diferents supòsits, s’obre la possibilitat de contemplar les particularitats 
relatives al funcionament de cada hotel o local habilitat en allò que pugui resultar 
necessari, sempre que hi hagi motius objectius que ho justifiquin en funció del tipus 
de servei que s’hi desenvolupi i sense desbordar el contingut d’aquesta resolució ni 
l’actual marc regulatori general de comú acord amb cada hotel, local o establiment 
habilitat. En tot cas, qualsevol regulació diferenciada que modifiqui el contingut del 
règim general de funcionament a acordar, es validarà a través de les unitats de 
referència designades en el marc del SISCAT. 

4. El Servei Català de la Salut, mitjançant l’instrument jurídic previst a l’apartat 
precedent, procedirà a establir les contraprestacions i/o compensacions aplicables a 
cada hotel i local habilitat, en concepte de l’ús al qual hagi estat destinat. Aquesta 
mesura s’aplicarà sota un criteri homogeni, subjecte en tot cas als principis d’equitat i 
proporcionalitat, i tenint en compte les circumstàncies objectives del moment, els 
nivell d’ús de serveis i personal del propi hotel o local, la categoria oficial de les 
instal·lacions, l’ús al qual s’hagin destinat i la seva efectiva utilització, la localitat de 
què es tracti, el conjunt de circumstàncies del règim de funcionament, el cost de la 
continuïtat de serveis a càrrec dels propis establiments i qualsevol altra variable amb 
incidència des d’una perspectiva econòmica. 

5. El citat model de contraprestació inclourà les mesures de compensació 
addicionals que puguin requerir-se com a conseqüència de l’eventual adaptació dels 
espais, en el cas que arribessin a produir-se, a les necessitats assistencials que s’hi 
puguin desenvolupar. 
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6. El referit instrument jurídic regulador de la relació podrà ser un conveni de 
col·laboració -en els casos que es constati l’absència de qualsevol nota d’onerositat 
en la relació- o un contracte administratiu -en els casos en què s’estableixi una tarifa 
com a contrapartida per l’ús de les instal·lacions-. Això no obstant, en el supòsit que 
s’estimi viable qualsevol altra fórmula per facilitar la relació, podrà ser adoptada, 
sempre que compti amb l’oportuna empara normativa i doni compliment al principi de 
seguretat jurídica. 

7. El Servei Català de la Salut establirà també els mecanismes de compensació 
adequats dirigits a reintegrar els centres de referència del SISCAT d’aquelles 
despeses addicionals a les pròpies del seu funcionament que hagin hagut d’assumir 
excepcionalment en desenvolupament de les mesures contemplades per la present 
resolució (sigui com a conseqüència de l’assumpció directa d’alguns dels serveis 
necessaris per al funcionament dels establiments en les condicions previstes, a 
causa de la realització de despeses derivades de possibles adaptacions d’espais o 
per qualsevol altre motiu objectiu vinculat a facilitar i garantir una adequada aplicació 
dels hotels i locals habilitats a la seva destinació). 

 

Sisè: La vigència i completa eficàcia de les mesures previstes per aquesta resolució 
entren en vigor a partir del moment de la seva signatura 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. 
 
 
 
 
Signat digitalment a Barcelona 
 
 
 

 

El Director 

  

mcapdevila
Texto escrito a máquina

mcapdevila
Texto escrito a máquina
, 26 de març de 2020

mcapdevila
Texto escrito a máquina
Adrià Comella i Carnicé

mcapdevila
Texto escrito a máquina
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ANNEX  1 RELACIÓ D’HOTELS I LOCALS  

Hotel Melià Sitges / Sitges / Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf 
Hotel Catalònia Rigoletto / Barcelona / Serveis Matrius Servei Català de la Salut 
Hotel Catalònia Gran Verdi / Sabadell / Parc Taulí 
Hotel Terrassa Park / Terrassa / Mútua de Terrassa 
Hotel Holiday Inn Express / Sant Cugat / Hospital General de Catalunya 
Hotel The Site / Sant Cugat /  Hospital General de Catalunya 
Hotel Atenea / Mataró / Hospital de Mataró 
Hotel Rafael Badalona / Badalona / Hospital Germans Trias i Pujol 
Hotel Ibis Mollet / Mollet del Valles / Fundacio Sanitària de Mollet 
Hotel BB Granollers / Granollers / Hospital de Granollers 
Hotel Hesperia Sant Joan / Sant Joan Despí / Hospital Moisès Broggi 
Hotel Novotel / Sant Joan Despí / Hospital Moisès Broggi 
Hotel Ibis Budget Aeroport / Viladecans / Hospital de Viladecans 
Hotel Candido Park / Terrassa / Mútua de Terrassa 
Hotel Cotton House / Barcelona / destinat a cobrir necessitats de diversos centres de 
la ciutat de Barcelona 
Hotel Praktik Bakery / Barcelona / destinat a cobrir necessitats de diversos centres de 
la ciutat de Barcelona 
Hotel Catalònia Barcelona Plaza / Barcelona / Hospital Clínic 
Hotel Catalònia Diagonal Centro / Barcelona / Hospital Clínic 
Hotel Alimara / Barcelona / Hospital de la Vall d’Hebron 
Hotel I lunion Bel Art / Barcelona / Hospital de Sant Pau – Fundació Puigvert – Hospital 
Dos de Maig. 
Hotel Pullman Barcelona Skipper / Barcelona / Hospital del Mar 
Hotel Melià Barcelona / Barcelona / Hospital de la Vall d’Hebron 
Expo Hotel Barcelona / Barcelona / Hospital Clínic 
Hotel Berga Park / Berga / Hospital Sant Bernabé de Berga 
Antic seminari de Vic / Vic / Consorci Hospitalari de Vic 
Nova residència d’Igualada / Igualada / Consorci Sanitari de l’Anoia 
Hotel Balmes / Vic / Consorci Hospitalari de Vic 
 

De conformitat amb el que preveu l’apartat primer de la present resolució, el present 
Annex 1 s’actualitzarà en els termes que s’hi estableixen. 

 




