
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET LLEI 8/2021, de 16 de febrer, pel qual s'adopten mesures organitzatives per a l'execució de
l'estratègia de vacunació a Catalunya enfront de la COVID-19 i es modifica l'article 2 del Decret llei 12/2020,
de 10 d'abril.

L'article 67.6.a) de l'Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom del rei, pel president o
presidenta de la Generalitat.

De conformitat amb el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del
president de la Generalitat de Catalunya;

D'acord amb l'anterior, promulgo el següent

DECRET LLEI

Exposició de motius

Aquest Decret llei té per objecte adoptar mesures organitzatives per pal·liar els efectes de la pandèmia
generada per la COVID-19 en dos àmbits essencials de l'acció pública en salut: les intervencions de salut
pública, adreçades a la col·lectivitat, i l'organització de l'assistència sanitària.

La pandèmia de COVID-19 està causant enormes costos humans i econòmics a escala mundial.

La vacunació és una part fonamental de l'estratègia de prevenció i control de la pandèmia de COVID-19, que té
per objectiu prevenir la malaltia i disminuir la seva gravetat i mortalitat, a més de disminuir l'impacte de la
pandèmia sobre el sistema assistencial i l'economia, protegint especialment aquells grups amb major
vulnerabilitat. Per poder assolir aquest objectiu, és important disposar de cobertures de vacunació elevades a
tota la població, i, especialment, en els grups amb major vulnerabilitat.

Atès que les primeres vacunes davant la COVID-19 estan disponibles en una quantitat limitada, i que aniran
augmentant progressivament, s'ha establert, en l'àmbit de tot l'Estat, un ordre de prioritat dels grups de
població a vacunar, després de realitzar una avaluació en funció de criteris que inclouen el risc d'exposició, de
transmissió i de malaltia greu, així com l'impacte socioeconòmic de la pandèmia en cada grup de població.

Aquesta determinació s'ha establert d'acord amb un marc ètic on prevalen els principis d'igualtat i dignitat de
drets, necessitat, equitat, protecció a la discapacitat i al menor, benefici social i reciprocitat, a més de
considerar la participació, transparència i rendició de comptes, així com la importància de la informació i
educació, i atenent a les normes legals d'aplicació i a les recomanacions internacionals.

Així mateix, s'han definit etapes de vacunacions segons les dosis de vacunes disponibles en cada moment i
segons la indicació de cada tipus de vacuna a administrar als diferents grups poblacionals.

L'estratègia de vacunació enfront de la COVID-19 a Catalunya determina, d'acord amb criteris de priorització
clínica i de salut pública, els col·lectius inclosos en els grups poblacions a vacunar en cada moment i
l'organització i l'operativa vacunal a seguir en cada cas. Es troba subjecta a revisió i actualització continua en
funció que es vagin autoritzant noves vacunes, es vagi ampliant el coneixement i el context de la pandèmia
vagi canviant.

En execució d'aquesta estratègia, el Departament de Salut ha de garantir l'accés a la vacunació de les
persones que pertanyin als diferents grups poblacionals, partint del seu caràcter voluntari, en el moment
corresponent. Aquesta prestació de salut pública determina per al seu responsable la necessitat d'identificar
aquestes persones i de contactar-hi. Per això, el Departament de Salut ha de disposar, organitzades segons els
grups de població definits a l'estratègia de vacunació enfront de la COVID-19 a Catalunya, d'aquelles dades de
caràcter personal necessàries per identificar les persones integrants dels grups a vacunar i poder contactar-hi
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per informar-les sobre l'accés a aquesta prestació i l'operativa vacunal establerta en cada cas.

En aquest sentit, a l'article 1 s'estableix l'obligació de facilitar al Departament de Salut les dades necessàries
per a la identificació i contacte de les persones integrants de cada grup de vacunació. Es tracta de dades
identificatives, de contacte, d'edat, de caràcter professional o de salut.

Aquesta obligació es destina al conjunt de les administracions públiques i les entitats que en depenen, així com
a qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, ubicada o que dugui a terme la seva
activitat a Catalunya.

La recepció de les dades es preveu que sigui mitjançant els distints departaments de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya que tinguin competència en l'àmbit d'activitat corresponent, que les ha de traslladar
al Departament de Salut.

Aquesta obligació neix a partir del requeriment concret que faci el Departament de Salut per a cada col·lectiu,
tenint en compte que la vacunació s'efectua de forma progressiva en funció de la priorització del grup
corresponent i de la disponibilitat de la vacuna concreta a administrar a cada grup.

Les dades posades a disposició del Departament de Salut s'han d'integraran en el tractament “Registre de
vacunació de Catalunya”, del qual és titular el Departament de Salut, amb la finalitat d'exercir les competències
que en matèria de prevenció i de control de la salut pública té atribuïdes com a autoritat sanitària.

D'acord amb la disposició addicional del Decret llei, la vigència de l'obligació d'informació i comunicació de
dades establerta a l'article 1 es vincula a la necessitat que se'n tingui per a l'assoliment dels objectius de
l'estratègia de vacunació enfront de la COVID-19 a Catalunya.

D'altra banda, el capítol II del 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, 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 va
establir un seguit de mesures relatives al sistema de pagament del sistema sanitari integral d'utilització pública
de Catalunya, amb l'objectiu d'aturar l'impacte negatiu de la pandèmia en els sistemes de pagament
singularment establerts per a les entitats del SISCAT, i a la vegada dotar-les de capacitat de tresoreria per
evitar la seva inviabilitat econòmica.

L'article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, fou modificat per l'article 1 del Decret llei 14/2020, de 28
d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació amb el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya,
en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d'adopció
d'altres mesures urgents amb el mateix objectiu.

Un cop finalitzat el primer estat d'alarma motivat per la pandèmia, l'article 2 del Decret llei 12/2020, de 10
d'abril, ha estat declarat vigent fins que es mantingui activat el pla d'actuació del PROCICAT per a les
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb alt potencial de risc, per la disposició
addicional primera , apartat 1, en relació amb la disposició transitòria, apartat 1, ambdues del Decret llei
26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa.

L'aparició d'una segona onada de la pandèmia provocada pel SARS-CoV-2, va suposar l'aprovació del Reial
decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions
causades pel SARS-CoV-2, el qual s'ha prorrogat i modificat parcialment pel Reial decret 956/2020, de 3 de
novembre.

La situació actual en la qual ens trobem, amb una tercera onada de la COVID-19, provoca que s'hagi fet palesa
la necessitat de modificar i actualitzar alguns aspectes del sistema de pagament excepcional establert en
l'article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril. En aquest sentit:

a) Es modifica la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 2 del precitat Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, ja que s'ha
considerat necessari mantenir aquest pagament fix, actualitzat d'acord amb els increments de tarifes aprovats
l'any 2020, fins al moment en què es pugui tornar al sistema de pagament ordinari amb la seguretat que no es
generaran tensions econòmiques en les entitats sanitàries.

b) Es deroga l'apartat 4 de l'article 2 del Decret llei 12/2020, que regulava l'import corresponent a les
despeses d'habilitació de nous espais per a l'ús hospitalari d'assistència relacionada amb la COVID-19, atès
que, per a l'any 2021, es determina que la inversió en habilitació d'espais relacionats amb la COVID-19 dels
centres del SISCAT s'ha de gestionar pels canals i mecanismes habituals pels quals es tramiten i financen les
inversions ja que la situació d'emergència que es va viure en la primera onada i que va obligar a habilitar
espais a contrarellotge, sense planificació prèvia i utilitzant tots els recursos disponibles, ja ha estat superada.

c) Es modifica la lletra a) de l'apartat 11 de l'article 2 del precitat Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, que
eliminava el pagament addicional corresponent a les despeses d'habilitació de nous espais per a l'ús hospitalari
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d'assistència relacionada amb la COVID-19, atès que, per a l'any 2021, s'ha determinat que la inversió en
habilitació d'espais relacionats amb la COVID-19 de les entitats que no tinguin conveni o contracte de serveis
assistencials amb el Servei Català de la Salut, s'ha de donar per finalitzada ja que durant el 2020 s'han portat
a terme les adaptacions necessàries d'aquests espais.

d) Per acabar, s'afegeix un apartat 16 a l'article 2, que estableix que el Consell de Direcció del Servei Català de
la Salut pugui proposar al Departament de Salut la creació, la modificació o la revisió de qualsevol dels
elements del sistema de pagament, amb l'objectiu de flexibilitzar i tenir la màxima capacitat d'adaptació davant
de l'evolució de la pandèmia, així com de la gestió de les incerteses actuals i futures.

Tot el que s'ha exposat anteriorment determina que sigui imprescindible aprovar de manera immediata aquest
Decret llei per a la consecució dels objectius que planteja per satisfer unes necessitats de l'autoritat sanitària
amb la celeritat que requereix la situació, que no es podria assolir mitjançant la tramitació d'un procediment
legislatiu ordinari.

D'acord amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,
el Govern pot dictar disposicions legislatives provisionals amb la forma de decret llei en cas d'una necessitat
extraordinària i urgent. En aquest cas, la necessitat és la situació sanitària provocada per la COVID-19, que
requereix adoptar urgentment mesures pal·liatives.

Per tant, en ús de l'autorització que em concedeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i de
conformitat amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del
Govern, atesa la necessitat extraordinària i urgent d'aquestes mesures;

A proposta de la consellera de Salut, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Obligació d'informació i de comunicació de dades per a l'execució de l'estratègia de vacunació enfront de la
COVID-19 a Catalunya

1. L'Estratègia de vacunació front a la COVID-19 a Catalunya té per objectiu contribuir a la prevenció i control
de la pandèmia, mitjançant l'administració progressiva de la vacuna contra la COVID-19, d'acord amb criteris
de priorització clínica i de salut pública i d'acord amb les previsions aprovades pel Consell Interterritorial del
Sistema Nacional de Salut i amb els criteris establerts per l'Estratègia de vacunació de la Unió Europea.

En un context en què no es pot garantir l'accés universal a la vacunació contra la COVID-19, l'Estratègia de
vacunació front la COVID-19 a Catalunya, que està sotmesa a revisió i actualització continua en funció de
l'evidencia científica, la disponibilitat de vacunes i la situació epidemiològica, identifica els diferents grups
poblacionals tributaris de vacunació en cada moment i correspon al Departament de Salut garantir l'accés, amb
caràcter voluntari, a la vacunació de totes les persones que integren aquests grups poblacionals.

A aquests efectes, el Departament de Salut ha de disposar, organitzades segons els grups de població definits
en l'estratègia esmentada, d'aquelles dades de caràcter personal necessàries per identificar les persones
integrants dels grups a vacunar i poder contactar-hi per informar-les sobre l'accés a aquesta prestació i
l'operativa vacunal establerta en cada cas.

A requeriment del Departament de Salut, correspon als departaments de l'Administració de la Generalitat
competents per raó de l'àmbit d'activitat al qual pertanyi cada grup de vacunació recopilar les dades
esmentades en el paràgraf anterior.

2. Als efectes del que preveu l'apartat anterior, s'estableix l'obligació de les administracions públiques i les
entitats que en depenen, així com de qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada,
ubicada o que dugui a terme la seva activitat a Catalunya, de facilitar al Departament de Salut les dades
identificatives, de contacte, d'edat, de caràcter professional o de salut, necessàries per a la identificació i
contacte de les persones integrants de cada grup de vacunació, que els siguin requerides, en el format que es
determini per garantir la protecció de les dades facilitades, i de forma diligent.

La comunicació s'ha de fer a través dels departaments de l'Administració de la Generalitat competents per raó
de l'àmbit d'activitat a la qual pertanyi cada grup de vacunació. Els departaments receptors han de posar a
disposició del Departament de Salut les dades comunicades.
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3. Les dades posades a disposició del Departament de Salut s'integraran en el tractament “Registre de
vacunació de Catalunya”, del qual és titular el Departament de Salut, amb la finalitat d'exercir les competències
que en matèria de vigilància epidemiològica i de control de la salut pública té atribuïdes com a autoritat
sanitària.

Article 2

Modificació del 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, 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

1. Es modifica, amb efectes del dia 1 de gener de 2021, la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 2 del Decret llei
12/2020, de 10 d'abril, que resta redactat de la manera següent:

“a) Els centres sanitaris que presten atenció sanitària en el marc del SISCAT, el sistema de pagament de la
qual s'ha suspès temporalment, percebran mensualment un pagament fix corresponent a la facturació del mes
de febrer de 2020, actualitzat d'acord amb els increments de tarifes per al 2020 aprovades per ordre del
Departament de Salut o futurs increments de tarifes que s'aprovin per ordre del Departament de Salut, a
proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut. Aquest pagament a compte és aplicable des de
l'1 de gener de 2021 i fins al moment en què el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, segons
l'evolució de la pandèmia, ho determini oportú.

Es manté l'obligació dels centres de notificar tota la seva activitat al conjunt mínim bàsic de dades (CMBD)
durant la situació d'emergència (tant de pacients amb COVID-19 com de pacients sense COVID-19).”

2. Es modifica, amb efectes de l'1 de gener de 2021, la lletra a) de l'apartat 11 de l'article 2 del Decret Llei
12/2020, de 10 d'abril, que resta redactat de la manera següent:

“a) L'atenció a pacients amb COVID-19 s'ha de compensar d'acord amb les tarifes especificades als punts 3 i 5,
sempre que es realitzi per indicació i amb el vistiplau del Servei Català de la Salut.”

3. Es deroga, amb efectes de l'1 de gener de 2021, l'apartat 4 de l'article 2 del Decret llei 12/2020, de 10
d'abril.

4. S'afegeix un apartat 16 a l'article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, amb la redacció següent:

“El Consell de Direcció del Servei Català de la Salut pot proposar, informat prèviament el departament
competent en matèria de finances, la creació, revisió i/o modificació de qualsevol element del sistema de
pagament que afecta els centres del SISCAT i els centres que no tenen conveni o contracte de serveis
assistencials amb el Servei Català de la Salut, per a la seva aprovació per part del Departament de Salut, amb
l'objectiu de donar resposta a les necessitats que puguin anar sorgint en funció de l'evolució de la pandèmia.”

Disposició addicional

Vigència

L'obligació d'informació i comunicació de dades establerta a l'article 1 d'aquest Decret llei estarà vigent mentre
el requeriment de dades per part del Departament de Salut sigui necessari per a l'assoliment dels objectius de
l'estratègia de vacunació enfront de la COVID-19 a Catalunya.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s'apliqui aquest Decret llei cooperin a complir-lo i que els
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tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin complir.

Barcelona, 16 de febrer de 2021

Pere Aragonès i Garcia

Vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda

Alba Vergés i Bosch

Consellera de Salut

(21.047.082)
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