
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

ACORD GOV/132/2021, de 14 de setembre, pel qual es modifiquen determinats aspectes del Programa creat
per l'Acord GOV/131/2020, de 20 d'octubre, per a la realització de les enquestes de casos i la recollida de
contactes amb motiu de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19, i de l'Acord GOV/172/2020, de
29 de desembre, pel qual s'amplia l'objecte d'aquest Programa i se'n modifiquen determinats aspectes.

En el context de la primera onada generalitzada de la pandèmia per la COVID-19, que va suposar la declaració
del primer estat d'alarma per a la gestió d'aquesta crisi sanitària en virtut del Reial decret 463/2020, de 14 de
març, i les seves successives pròrrogues, va ser creat, mitjançant l'Acord GOV/71/2020, de 2 de juny, el
Programa de salut pública per a l'estudi epidemiològic dels casos amb la COVID-19, dels contactes dels casos i
el seu seguiment, per a la incorporació de 108 efectius, la majoria d'ells de perfil tècnic, sobre la base de
criteris poblacionals i les funcions dels quals es concreten en tasques vinculades a la realització d'enquestes de
casos i la recollida de contactes.

Posteriorment, finalitzat el primer estat d'alarma, la lluita contra l'emergència sanitària ocasionada per la
COVID-19 va entrar, el 19 de juny de 2020, en una nova etapa, en virtut del Decret 63/2020, de 18 de juny,
de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al
territori de Catalunya.

En aquesta etapa, la incertesa sobre l'evolució de l'emergència sanitària va esdevenir una constant, posada de
manifest en múltiples brots epidèmics de la malaltia al llarg del territori i la transmissió comunitària del virus,
que va determinar la correlativa necessitat d'adoptar mesures especials en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en aquests territoris, a l'empara de la legislació
sanitària i de protecció civil aplicable, i, específicament, del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació
de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de
brots de la COVID-19, així com l'aprovació de la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per
respondre davant de la situació especial de risc derivada de l'increment de casos positius per COVID-19.

Posteriorment, davant de la previsió de la segona onada generalitzada de la pandèmia per la COVID-19, el
Departament de Salut va dotar-se de nous recursos per a la seva gestió en relació amb la realització
d'enquestes de casos i la recollida de contactes, per tal de frenar la transmissió de la COVID-19 en el conjunt
del territori de Catalunya, per bé que ja no estimats sota criteris poblacionals, sinó dels casos previstos, a
través de l'aprovació de l'Acord GOV/131/2020, de 20 d'octubre, pel qual es crea el Programa de salut pública
per a la realització de les enquestes de casos i la recollida de contactes amb motiu de l'emergència sanitària
provocada per la COVID-19.

L'aprovació i publicació de l'Acord GOV/131/2020, de 20 d'octubre, que va coincidir en el temps amb la
declaració, mitjançant el Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, del segon estat d'alarma per a contenir la
propagació de les infeccions causades pel SARS-CoV-2, en relació amb el qual el Govern de la Generalitat va
aprovar el Decret 127/2020, de 25 d'octubre, per a l'adopció de les mesures necessàries en el territori de
Catalunya durant la declaració de l'estat d'alarma davant la situació d'emergència sanitària provocada per la
COVID- 19, facultava les persones titulars de les conselleries de Salut i d'Interior, en la seva condició
d'autoritats integrants del Comitè de Direcció del Pla d'actuació PROCICAT per a emergències associades a
malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, que adoptessin les resolucions per fer efectives les
mesures necessàries durant la declaració de l'estat d'alarma al territori de Catalunya.

A l'empara d'aquest nou marc normatiu, per part del Departament de Salut es van continuar adoptant i
prorrogant mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-
19 al territori de Catalunya, unides a la incorporació dels efectius de personal del Programa creat per l'Acord de
Govern 131/2020, de 20 d'octubre, si bé amb l'obertura progressiva d'activitats i l'aixecament progressiu de
les mesures va esdevenir necessari un canvi de model a un model integrador, mitjançant la incorporació de
personal propi per a la gestió directa del seguiment dels contactes de casos amb la COVID-19, sota el criteri
del nombre de casos estimats en què es fonamenta el Programa creat per l'Acord GOV/131/2020, de 20
d'octubre –i, per tant, del nombre de contactes estimats d'aquests casos–, que es va dur a terme a través de
l'aprovació de l'Acord GOV/172/2020, de 29 de desembre, pel qual s'ampliava l'objecte del Programa aprovat
per l'Acord GOV/131/2020, de 20 d'octubre, per a integrar la realització d'enquestes de casos i la recollida de
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contactes amb motiu de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19, així com la necessària modificació
dels llindars en relació amb la variable “nombre de casos diaris” per a la determinació del nombre d'efectius
necessaris.

Tal com es pretenia amb aquest nou model integrador, s'han anat assolint els objectius previstos i s'ha
aconseguit disposar de les dades i de la informació necessària per a la investigació i l'estudi dels casos i
contactes, les quals resulten cabdals per a la contenció de la pandèmia i per a la presa de decisions en el marc
d'aquesta emergència sanitària. Tot i així, fruit del bagatge i de l'experiència obtinguts durant l'execució
d'aquest Programa i amb el desenvolupament d'aquest nou model integrador i territorialitzat, s'ha fet palesa la
necessitat de modificar determinats aspectes previstos en els acords de Govern GOV/131/2020, de 20
d'octubre, i GOV/172/2020, de 29 de desembre, que regulen aquest Programa, especialment pel que fa a la
modulació del nombre d'efectius necessaris establerts segons el nombre de casos diaris, en determinades
circumstàncies i en funció de les previsions d'evolució de la pandèmia. És per aquest motiu que, davant la
variabilitat d'aquest nombre de casos i la incertesa de la seva evolució, cal dotar aquest Programa d'un sistema
àgil que permeti modular el nombre d'efectius necessaris quan l'autoritat sanitària així ho determini, per així
poder disposar d'una estructura suficient i dels efectius necessaris per fer front i abordar aquest seguiment de
casos i contactes en cas de brots epidèmics.

D'altra banda, i ateses les variacions de casos i els diferents brots que han tingut lloc en els darrers temps,
també s'ha evidenciat que, amb aquest mateix objectiu d'una ràpida resposta en cas de nous brots o de
variacions no previstes, i especialment quan no sigui possible dotar-se de forma ràpida de nous efectius per
atendre aquesta situació, es pugui determinar per part de l'òrgan encarregat de la direcció d'actuacions del
Programa de seguiment de casos i contactes, que es derivi el seguiment d'alguns casos a un determinat grup
d'efectius de seguiment de contactes, amb l'objectiu d'evitar-hi una saturació que, conseqüentment, tindrà
afectació en el seguiment posterior dels contactes, derivació de caràcter puntual i temporal i que s'emmarca en
el si del model integrador i, a més, suposa un pas endavant en l'actuació coordinada del seguiment de casos i
contactes que integren el Programa, per a una actuació més òptima, àgil, eficaç i adaptada a l'evolució de la
pandèmia, a la vegada que resulta possible tenint en compte la identitat del perfil professional dels efectius de
seguiment de casos i contactes i la relació directa del seguiment de contactes amb el seguiment previ dels
casos.

Per tot això, a proposta del conseller de Salut, el Govern

Acorda:

—1 Modificar l'apartat a) del punt 2 i el punt 7 de l'Acord 172/2020, de 29 de desembre, en el sentit d'afegir el
paràgraf següent:

El nombre d'efectius establert per a cada tram, que consten en el quadre anterior, es pot incrementar fins a un
màxim del 30%, en cas que hi hagi un informe de la Secretaria de Salut Pública que consideri necessària
aquesta variabilitat en funció de la previsió de l'evolució de la pandèmia, sense superar el nombre d'efectius
màxim establert per a més de 3.000 casos diaris.

—2 Modificar el punt 6 de l'Acord GOV/172/2020, de 29 de desembre, en el sentit d'afegir el paràgraf següent:

En atenció a la identitat dels perfils professionals dels efectius de seguiment de casos i contactes previstos,
respectivament, en l'Acord GOV/131/2020, de 20 d'octubre, i en l'Acord GOV/172/2020, de 29 de desembre, i
tenint en compte que el seguiment de contactes depèn directament del seguiment previ dels casos, la
Subdirecció General de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública, com a òrgan en
qui recau la direcció d'actuacions d'aquest Programa, pot determinar que, de forma puntual i temporal, per
motiu d'un increment de casos que no pugui ser atès de manera immediata amb la incorporació de nous
efectius, es derivi el seguiment d'alguns casos a un determinat grup d'efectius de seguiment de contactes, en
el marc de les funcions pròpies de cada cos, per tal d'evitar-hi una saturació i una afectació en el seguiment de
contactes posterior, i així garantir una ràpida resposta i un funcionament òptim pel que fa al seguiment tant de
casos com de contactes.

—3 El finançament d'aquest Acord de Govern és a càrrec dels mateixos recursos que consten en els acords de
Govern GOV/131/2020, de 20 d'octubre, i GOV/172/2020, de 29 de desembre.
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—4 La vigència d'aquest Acord de Govern és per un període coincident amb el restant de la durada inicial del
Programa aprovat per l'Acord GOV/131/2020, de 20 d'octubre, sens perjudici de la seva eventual pròrroga,
justificada per motiu de la continuïtat de les circumstàncies concurrents, o, si escau, de la seva resolució
anticipada en cas que l'estat de la ciència determini que ja no és necessari el seu objecte.

—5 La vigència d'aquest Acord de Govern s'inicia a comptar del dia de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

—6 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 14 de setembre de 2021

Xavier Bernadí Gil

Secretari del Govern

(21.257.073)
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