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RESOLUCIÓ  

Per la qual s’acorden mesures de reserva de la capacitat assistencial dels 
recursos del Sistema públic de salut de Catalunya orientades a la gestió de les 
necessitats d’atenció sanitària producte de l’impacte de la cinquena onada 
causada pel SARS-CoV-2 

 
L’evolució de la situació epidemiològica a Catalunya durant les darreres setmanes 
aconsella establir mesures organitzatives en el marc del Sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) en relació amb l’activitat assistencial que 
presten els centres, serveis i establiments que s’hi integren adreçades a garantir 
l’alineament dels recursos disponibles per enfocar l’atenció sanitària cap a les 
necessitats derivades de la lluita contra la pandèmia, en el marc de la gestió global 
de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Davant la cinquena onada epidèmica de la COVID-19, estem experimentant una 
creixent tensió del nostre sistema públic de salut, amb un augment molt significatiu 
de la demanda de recursos en tots els àmbits assistencials que s’està traslladant als 
nostres serveis hospitalaris (tant a nivell de llits convencionals com crítics). En les 
circumstàncies de crisi sanitària que estem patint com a societat, doncs, el nostre 
sistema de salut ha d’assumir com a repte immediat garantir la millor resposta 
possible als pacients afectats pel COVID-19. Això, en l’actual fase de progrés de la 
malaltia, de prolongada exposició del sistema i, en concret, dels seus professionals, 
recomana l’adopció de mesures equilibrades, sensibles a les condicions materials i 
estructurals dels nostres centres i dels nostres professionals sanitaris, ponderades, a 
la vegada, per l’exigència de tendir a garantir l’equitat, tant respecte el necessari 
manteniment de l’atenció assistencial en tot allò que no resulti demorable com des 
d’una perspectiva territorial. 
 
Sota la voluntat d’establir un marc adequat per a la concertació dels nostres esforços  
en el marc del SISCAT 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 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. 
 
Vist 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 
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sanitàries competents poden establir règims temporals i excepcionals de 
funcionament dels centres, serveis i establiments sanitaris. 
 
D’acord amb el Conseller 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. Acordar la reserva de la capacitat assistencial dels centres, serveis i 
establiments del SISCAT per a la seva dedicació prioritària a l’atenció sanitària 
producte de la incidència de la pandèmia, en coordinació amb el Servei Català de la 
Salut i sota els continguts, criteris i condicions que es relacionen en l’apartat segon 
d’aquesta Resolució. 
 
2. Aquesta mesura no s’aplicarà a l’atenció sanitària de caràcter urgent ni sobre 
l’activitat programada que pugui implicar una evolució desfavorable objectiva si se’n 
demorés el tractament segons el criteri dels professionals sanitaris encarregats de 
la seva prestació. 
 
3. La citada reserva de capacitat assistencial es planteja i es durà a terme sota 
criteris de proporcionalitat i flexibilitat, sota l’interès de garantir capacitat d’adaptació 
a les circumstàncies de cada moment, així com de coordinació a través de les 
estructures pròpies del Servei Català de la Salut, per tal de promoure l’aprofitament 
òptim dels recursos del sistema públic de salut i la màxima equitat territorial 
possible. 
 
4. Als efectes de promoure la continuïtat de l’atenció assistencial en totes aquelles 
dimensions en què resulti factible, el Servei Català de la Salut facilitarà la 
coordinació amb els recursos sanitaris integrats provisionalment i de forma 
funcional al SISCAT en el marc del conjunt de mesures adoptades per a la gestió 
de la pandèmia, en el ben entès que la present Resolució no els resulta d’aplicació. 
 
Segon.- Les condicions materials d’aplicació de la present Resolució per part dels 
dispositius del SISCAT es relacionen a continuació: 
 

1. Condicionar l’activitat dels centres del SISCAT de manera que s’atengui 
només aquella activitat urgent, emergent i clínicament inajornable tant als 
àmbits ambulatoris (atenció primària, consultes externes hospitalàries, 
gabinets hospitalaris, hospitals de dia d’aguts i sociosanitari...) com 
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d’internament, sota l’objectiu de facilitar la reorganització dels equips de 
professionals i optimitzar tots els recursos necessaris. 
 

2. Orientar els recursos d’atenció intermèdia a donar suport a l’atenció de 
pacients aguts, per tal de donar resposta tant a la demanda com als fluxos 
que es determinin des de les interlocucions establertes des de les Regions 
Sanitàries del Servei Català de la Salut. 
 

3. Orientar els recursos sociosanitaris de més baixa intensitat de cures per tal 
que estiguin en condicions de donar suport a necessitats de derivació de 
l’àmbit social (residències), impedint el pas per centres d’aguts d’usuaris amb 
baixa necessitat assistencial. 
 

4. Restringir les visites als centres sanitaris. 
 

5. Prioritzar el treball en xarxa per tal que, en clau de cada eix, els recursos es 
posin a disposició dels ciutadans i ciutadanes que ho necessiten amb la 
màxima equitat possible, a través dels mecanismes de coordinació establerts 
al llarg de la pandèmia. 
 

6. Aplicar mesures per a reorganitzar equips professionals i acompanyar el 
creixement d’estructura disponible necessària, intentant compatibilitzar-ho 
amb el respecte màxim possible als períodes de descans acordats. 

 
Tercer: La vigència i completa eficàcia de les mesures previstes per aquesta 
resolució entren en vigor a partir del moment de la seva signatura amb una durada 
inicial màxima de tres mesos, sense perjudici que pugui deixar de tenir efectes quan 
es dicti una resolució amb aquest objecte o se’n pugui prorrogar el termini, sempre 
mitjançant resolució expressa de la direcció del Servei Català de la Salut en funció 
de les necessitats organitzatives i assistencials derivades de l'evolució de la crisi 
sanitària. 

 
Signat digitalment a Barcelona 
 
 
 

 

La Directora 


		2021-07-20T08:44:15+0200
	Gemma Craywinckel Martí - DNI 43028354T (SIG)




