
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

ACORD GOV/154/2022, de 19 de juliol, pel qual es prorroga i modifiquen determinats aspectes de l'Acord
GOV/99/2020, de 28 de juliol, pel qual es crea el Programa de salut pública per a l'enfortiment del Servei
d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC) en relació amb els casos amb COVID-19 i
els seus contactes.

La situació ocasionada per la crisi sanitària de la COVID-19, ha anat canviant i ha fet necessari establir
estratègies diverses per als diferents moments epidemiològics, que permetin adoptar mesures d'intervenció
immediata, per reaccionar davant de les diverses situacions que es puguin produir, que, des d'una situació
basal d'alerta, permetin eliminar o reduir els riscos derivats de la transmissió del virus.

L'Acord GOV/71/2020, de 2 de juny, va crear el Programa de salut pública per a l'estudi epidemiològic dels
casos amb la COVID-19, dels contactes dels casos i el seu seguiment, amb una durada de dos anys, sens
perjudici de la seva pròrroga fins a un màxim de tres anys.

El Programa, prorrogat pel període d'un any per l'Acord GOV/109/2022, de 24 de maig, té per objecte abordar,
amb profunditat, l'estudi epidemiològic dels casos amb COVID-19 i dels contactes d'aquests casos, així com el
seu seguiment, en compliment del que estableixen el Pla de transició del confinament, desconfinament gradual
i nova normalitat ratificat pel Govern de la Generalitat, en data 25 d'abril de 2020, i el Pla per a la transició
cap a una nova normalitat aprovat pel Consell de Ministres del Govern de l'Estat espanyol en data 28 d'abril de
2020.

L'evolució de la situació pandèmica aviat va evidenciar la necessitat de complementar el Programa creat per
l'Acord GOV/71/2020, de 2 de juny, i enfortir el sistema de vigilància epidemiològica, en concret el denominat
Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC), integrat a la Xarxa de Vigilància
Epidemiològica de Catalunya, en relació amb els casos amb COVID-19 i els seus contactes.

En aquest context, l'Acord GOV/99/2020, de 28 de juliol, va crear el Programa de salut pública per a
l'enfortiment del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC) en relació amb els
casos amb COVID-19 i els seus contactes.

El Programa de salut pública per a l'enfortiment del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de
Catalunya (SUVEC) en relació amb els casos amb COVID-19 i els seus contactes creat per l'Acord
GOV/99/2020, de 28 de juliol, ha reforçat els mitjans professionals de les unitats de vigilància epidemiològica
que, fora de l'horari habitual, estaven molt infradotades per poder assumir, a més de la càrrega habitual de
control de les malalties de declaració obligatòria (MDO), les accions de control de brots epidèmics relacionades
amb la COVID-19.

En aquest sentit, cal tenir en compte que durant la pandèmia per COVID-19 s'han multiplicat aproximadament
per deu el nombre de consultes derivades de la pandèmia, que s'han afegit a l'activitat de control de les MDO
habituals que ha d'atendre el SUVEC, la qual cosa suposa una mitjana de vint gestions de brots diàries,
cadascuna de les quals pot implicar, en l'àmbit de la COVID-19, haver de gestionar habitualment entre 3 i 20
casos per cada brot, a més dels seus contactes si el brot s'ha produït en un àmbit vulnerable.

D'altra banda, en el moment actual de la pandèmia, encara hi ha sectors de la població que continuen essent
vulnerables i poden desenvolupar quadres greus, com són les persones d'edat avançada, les persones amb
malalties subjacents greus i els immunocompromesos que no hagin desenvolupat una immunitat suficient
contra el SARS-CoV-2.

Per tant, els esforços de la Secretaria de Salut Pública se centren en aquest moment en la protecció d'aquests
col·lectius vulnerables i si bé el nombre de casos i de contactes en seguiment ha experimentat un descens
notable com a conseqüència del canvi d'estratègia de seguiment dels casos i contactes, actualment, es
continuen registrant un important nombre de gestions derivades del control de brots en els àmbits vulnerables
essent previsible que aquestes actuacions augmentin en les properes setmanes.

Pels motius exposats, la Secretaria de Salut Pública considera que les càrregues de treball que es registraran
en el SUVEC per la combinació de la COVID-19 i la resta de les MDO continuaran essent significativament
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elevades en els propers mesos, la qual cosa fa necessari prorrogar la durada de l'Acord GOV/99/2020, de 28 de
juliol, pel període d'un any, fins a exhaurir el termini màxim de tres anys, reduint un total de deu efectius
respecte dels inicialment previstos en el Programa, que permetran donar una adequada resposta a les
necessitats actuals del SUVEC.

Així mateix, fruit de l'experiència assolida en aquests dos anys transcorreguts des de la creació del Programa,
s'escau flexibilitzar la titulació dels efectius que poden ser nomenats en el marc del Programa en consonància
amb l'actual redacció de l'article 18, apartat 1, del Decret 203/2015, de 15 de setembre, pel qual es crea la
Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya i es regulen els sistemes de notificació de malalties de
declaració obligatòria i brots epidèmics, introduïda per la disposició final primera del Decret llei 30/2020, de 4
d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i
contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

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

Acorda:

--1 Modificar l'apartat 3 de l'Acord GOV/99/2020, de 28 de juliol, que queda redactat en els termes següents:

“--3 Incorporar al Programa, per poder dur-lo a terme, 20 efectius amb les característiques següents:

a) 6 efectius del cos de titulació superior, especialitat de salut pública (A-22.2), preferentment amb titulació
universitària específica de medicina.

b) 14 efectius del cos de diplomatura, especialitat de salut pública (B-20.2), preferentment amb titulació
universitària específica d'infermeria.

Aquests efectius tenen una jornada de treball especial de 37,5 hores de mitjana en còmput setmanal, sens
perjudici que també puguin tenir una jornada de caràcter parcial –inferior a 37,5 hores de mitjana en còmput
setmanal–, que permeti la cobertura del servei, en les franges horàries en què es desenvolupa el SUVEC.”

-- 2 Modificar l'apartat 6 de l'Acord GOV/99/2020, de 28 de juliol, que queda redactat en els termes següents:

“--6 Les funcions que s'han de desenvolupar en el marc d'aquest Programa són les pròpies del cos i
especialitat d'adscripció en cada cas i, especialment, les següents:

Donar resposta a les notificacions de la malaltia de declaració urgent de COVID-19, d'altres malalties
emergents i de declaració obligatòria, així com dels brots epidèmics provocats per aquestes malalties,
realitzades pel personal mèdic de la xarxa assistencial de Catalunya durant les tardes i les nits de tots els dies
de l'any, i els caps de setmana i els dies festius de tot l'any.

Detectar precoçment i respondre de manera immediata i oportuna a la malaltia de declaració urgent de COVID-
19, d'altres malalties emergents i de declaració obligatòria, els brots epidèmics d'aquestes malalties i alertes
epidemiològiques per aquestes malalties que es produeixin a Catalunya fora de l'horari laboral, així com les
que es produeixin en altres comunitats de l'Estat espanyol i a Europa quan afecten el territori de Catalunya.

Col·laborar en l'adopció de mesures de control adequades per protegir la salut dels ciutadans en relació amb
aquestes malalties.”

--3 Prorrogar per un període d'un any el Programa de salut pública per a l'enfortiment del Servei d'Urgències
de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC) en relació amb els casos amb COVID-19 i els seus
contactes, sense perjudici de la seva resolució anticipada, en cas que la Secretaria de Salut Pública determini
que ja no n'és necessari l'objecte.

--4 Prorrogar la vigència d'aquest Programa que comença a comptar des de l'endemà de la data de finalització
del període de vigència de l'Acord de Govern 99/2020, de 28 de juliol.

--5 Finançar el Programa que ha d'anar a càrrec dels recursos inclosos en el capítol 1 del Departament de
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Salut durant l'any 2022 i a càrrec dels recursos inclosos en la secció DD 11 de programes de personal
extraordinaris durant l'any 2023.

--6 Habilitar el Departament d'Economia i Hisenda a autoritzar les modificacions pressupostàries corresponents
per al finançament d'aquesta pròrroga.

--7 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 de juliol de 2022

Xavier Bernadí Gil

Secretari del Govern

(22.201.038)
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