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 NOTA INFORMATIVA 

 

CONDICIONS DEL CATSALUT PER A L’HABILITACIÓ 
D’ESPAIS HOTELERS I ALTRES LOCALS PER A L’ÚS DEL 
SISTEMA DE SALUT DE CATALUNYA, EN EL MARC DE LA 
CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19 

El Director del Servei Català de la Salut (CatSalut) ha emès una Resolució, signada amb data 

26/03/2020, mitjançant 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 

La resolució s’emet en desenvolupament de la 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. 

 

1. TIPOLOGIA D’HOTELS O LOCALS HABILITATS 

Els hotels o locals habilitats per a l’ús del Sistema de Salut de Catalunya són els que es relacionen 

a l’Annex 1 de la resolució i la majoria d’ells estan assignats a un centre sanitari de referència ( 

llistat actualitzat per les Resolucions del Director del CatSalut de 28 i 30 de març de 2020).  

Aquests recursos es classifiquen en diferents categories que comporten les seves respectives 

condicions d’ús. Cada establiment es podrà destinar a una o diverses finalitats.  

Aquestes categories són les següents: 

a) Hotels o locals medicalitzats 

b) Hotels o locals destinats a donar serveis a aquelles persones que no puguin romandre en 

quarantena als seus domicilis 

c) Hotels o locals que donin allotjament als professionals que a causa de la seva actuació 

relacionada amb la pandèmia s’hagin de desplaçar del seu domicili 

Les entitats incloses en aquest Annex 1 es podran anar modificant en funció de les necessitats 

de cada moment. 
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2. PROCEDIMENT PER L’HABILITACIÓ D’HOTELS O LOCALS 

2.1 Els efectes de l’habilitació comencen amb la simple notificació de la resolució del 
CatSalut als responsables de la gestió de cada hotel o local habilitat.  

2.2 El CatSalut s’encarrega d’impulsar les accions per a formalitzar les condicions 
bàsiques d’utilització dels establiments mitjançant el corresponent instrument jurídic 

(principalment un contracte administratiu o un conveni de col·laboració, en funció de si 

s’aprecia existència d’onerositat o no) a subscriure entre els titulars del centre hoteler o 

local habilitats i el propi CatSalut. 

 

3. COMPENSACIÓ ALS CENTRES DE REFERÈNCIA DEL SISCAT 

La Resolució també contempla la possibilitat d’establir mecanismes de compensació dirigits a 

reintegrar als centres de referència del SISCAT d’aquelles despeses addicionals que hagin 
hagut d’assumir excepcionalment en el desenvolupament de les mesures 
contemplades en la citada resolució, com per exemple, l’assumpció dels serveis necessaris 

per al funcionament dels establiments, les despeses derivades de les adaptacions d’espais, o 

qualsevol altre motiu vinculat a garantir una adequada aplicació dels establiments habilitats a la 

seva destinació. 

 

4. VIGÈNCIA 

S’estableix que les mesures adoptades tindran una vigència de tres mesos prorrogables en 

funció de les necessitats organitzatives i assistencials derivades de l’evolució de la crisi sanitària. 

 

 

 

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. 
En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació 

sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx.  


