
   
 
 

1 
 

FAQs SOBRE EL COVID-19 PER A CENTRES SANITARIS I SOCIOSANITARIS  

Amb la declaració del virus COVID-19 com a pandèmia per part de l’OMS i davant 

l’excepcional situació que estem vivint, les autoritats sanitàries i laborals han publicat 

múltiples disposicions, recomanacions i pautes d’actuació en relació a la gestió 

d’aquesta situació d’emergència. VALLBÉ ha elaborat aquest document que recull les 

principals qüestions que poden resultar d’interès als centres sanitaris i sociosanitaris 

de Catalunya que formen part del SISCAT: 

 

 

1.- S’HA DE FACILITAR LA REALITZACIÓ DE TELETREBALL?..............................                             ..                                                      

Sí. D’acord amb el contingut de la Instrucció 01/ 2020 del Servei Català de la Salut per la qual 

s’aprova l’adopció de mesures especials en matèria de salut pública i amb allò previst a la Llei 

31/1995, de prevencions de riscos laborals, sempre que sigui possible caldrà implementar 

mesures organitzatives o preventives (com ara el teletreball) que de forma temporal evitin 

situacions d’exposició al risc de contagi per part dels treballadors. Sempre que sigui compatible 

amb les seves funcions tindrà prioritat per a prestar els seus serveis en la modalitat de teletreball 

aquell personal assistencial que, per circumstàncies personals, es trobi en situació de risc 

especial davant l’exposició al coronavirus. 

 

2.- ES POT NEGAR A UN TREBALLADOR LA POSSIBILITAT DE REALITZAR TELETREBALL?.......... ..                                                                                                                    

Sí, sempre que les seves funcions no siguin compatibles amb la prestació dels serveis mitjançant 

aquesta modalitat o no es disposi dels mitjans necessaris per a possibilitar la seva realització. 

 

3.- ES PODEN SUSPENDRE LES VACANCES, PERMISOS, I LLICÈNCIES DELS TREBALLADORS?.......                                                                                                                      

Sí, sempre que primer s’hagin esgotat els efectius que formin part de la borsa de treball i no es 

concedeixin nous permisos, llicències, excedències, dies d’assumptes propis ni vacances al 

personal sanitari en actiu. 

 

4.- ES POT MODIFICAR LA JORNADA LABORAL I ELS DESCANSOS DELS EMPLEATS?................. .                                                                                                                     

Sí. La Direcció pot adaptar les jornades de treball i descansos dels professionals afectats d’acord 

amb les necessitats assistencials del centre i el pla de contingència previst, que podrà establir 

altres mesures de caràcter organitzatiu. 

 

5.- ES POT OBLIGAR ALS EMPLEATS A REALITZAR HORES EXTRAORDINÀRIES?..........         ....    .                                                                                                                    

Sí. Davant d’una situació de força major, la direcció del centre pot determinar l’obligatorietat de 

realitzar hores extraordinàries per força major per part dels professionals contractats a temps 

complet o temps parcial no supeditades al límit de les 80 hores anuals, tal com preveuen els 

arts. 35.3 i 12.4.c) del Real Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text 

refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
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6.- ES POT SUSPENDRE  L’OBLIGATORIETAT DE PORTAR A TERME  EL REGISTRE DE JORNADA. 

DIÀRIA?.............................................................................................................................  .. .                                                                                                                    

Sí, si la prestació de serveis o l'adaptació de la jornada no ho permet, podent-se computar com 

a jornada ordinària aquella en la que existeixi prestació efectiva de serveis, i sense perjudici de 

la seva regularització posterior. 

 

7.- PODEN ELS PROFESSIONALS SANITARIS NEGAR-SE A ATENDRE PACIENTS CONFIRMATS O..        

SOSPITOSOS D’ÉSSER INFECTATS PEL VIRUS COVID-19?................................................         .... 

No. Les professions sanitàries tenen caràcter essencial i impliquen un deure d’atenció als malalts 

amb la finalitat de tenir cura d’aquests. La denegació d’assistència a un pacient podrà comportar 

l’incompliment dels deures contractuals i deontològics del professional, així com la comissió 

d’un delicte d’omissió del deure de socors en cas que es derivi un risc greu per a la salut del 

pacient. 

  

8.- COM ACTUAR DAVANT D’UNA SOSPITA D’INFECCIÓ?..........         ...                                           . 

Caldrà seguir el protocol establert a la Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou 

coronavirus  SARS-Cov-2 del Servei Català de la Salut i al Procediment d’actuació enfront de casos 

d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 de la Sub-Direcció General de Vigilància i Resposta a 

Emergències de Salut Pública. Ambdós documents contenen un règim específic per aquells casos 

en què es sospiti que la persona infectada és un dels professionals sanitaris del centre. 

 

9.- ES PODEN PROHIBIR LES VISITES ALS PACIENTS INGRESSATS PEL COVID-19?........         ...    . 

Només quan puguin comportar un risc per a ells o per a tercers. En aquest sentit, cal tenir 

present que, per ara, la Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-

Cov-2 del Servei Català de la Salut permet que els pacients confirmats o sota sospita d’ésser 

infectats per COVID-19 rebin la visita d’un únic familiar, sempre i quan vesteixin un equip de 

protecció individual que inclogui una bata resistent a líquids, mascareta, guants i ulleres 

antiesquitxades, segueixin les indicacions higièniques que se’ls hi facilitin, i no facin ús de les 

zones comunes de l’hospital. 

 

10.-POT UN PACIENT HOSPITALITZAT SOL·LICITAR L’ALTA VOLUNTÀRIA?........        ------------ ...                   

Tot pacient té dret a sol·licitar l’alta voluntària. Ara bé, si es tracta d’un pacient que reuneix els 

requisits d’hospitalització que estableixen la Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel 

nou coronavirus SARS-Cov-2 del Servei Català de la Salut i el Procediment d’actuació enfront de 

casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 de la Sub-Direcció General de Vigilància i 

Resposta a Emergències de Salut Pública, i comporta un perill per a la salut pública, es 

denegarà la sol·licitud del pacient i es comunicarà el seu internament a l’autoritat judicial en el 

termini màxim de 24 h. 
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11.- S’HA DE PORTAR UN REGISTRE DELS PROFESSIONALS SANITARIS QUE HAGIN ATÈS A....... 

. PACIENTS CONFIRMATS O SOSPITOSOS D’ÉSSER INFECTATS PEL VIRUS COVID-19?........         ... 

S’ha d’identificar al personal sanitari que hagi atès casos confirmats d’infecció pel coronavirus. 

Si no s’han complert les mesures de precaució protocol·litzades,  hauran d’agafar la baixa laboral 

durant 14 dies. 

 

12.-QUÈ ES POT FER DAVANT LA MANCA DE PERSONAL ESPECIALISTA?. .................................. 

D’acord amb l’Orde SND/232/2020, de 15 de març, per la qual s’adopten mesures en matèria de 

recursos humans i mitjans per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-

19, s’habilita la contractació per a realitzar funcions d’especialista durant un període de 3 mesos 

prorrogables: 

-D’aquells graduats o llicenciats en medicina que hagin superat la puntuació mínima de les 

proves selectives de 2018 de formació especialitzada però no hagin estat adjudicataris de cap 

plaça. 

-Dels professionals amb títol d’especialista obtinguts en Estats no membres de la UE  que hagin 

estat avaluats positivament pel Comitè d’avaluació o hagin superat la part teòrica de les proves 

exigibles per al reconeixement del títol. 

 

13.-ES PODEN CONTRACTAR METGES I/O INFERMERS EN SITUACIÓ DE JUBILACIÓ? .................  

Si, sempre i quan tinguin menys de 70 anys i disposin de l’autorització de l’Administració per a 

reincorporar-se al servei actiu. 

 

14.-ES PODEN CONTRACTAR ESTUDIANTS DE GRAU?................................................................  

Les autoritats sanitàries poden contractar estudiants d’últim curs de grau de medicina o 

infermeria per a què desenvolupin tasques d’auxili sanitari sota la supervisió d’un professional 

sanitari. 

 

15. QUÈ CAL FER SI ARRIBA UN MOMENT EN EL QUAL EL CENTRE JA NO TÉ CAPACITAT PER A 

TRACTAR ELS PACIENTS INFECTATS PEL VIRUS COVID-19 D’ACORD AMB LES PAUTES 

ESTABLERTES PER LES AUTORITATS SANITÀRIES? ..................................................................... 

S’ha de notificar aquesta circumstància al Servei de Vigilància Epidemiològica territorial 

corresponent i seguir les seves indicacions. 

 

Aquesta NOTA INFORMATIVA ha estat elaborada per VALLBÉ el dia 16 de març de 2020 
i s’anirà actualitzant a mesura que les disposicions i instruccions dictades per les 
autoritats modifiquin algun aspecte. Per qualsevol dubte o consulta, us podeu posar 
en contacte amb els advocats de VALLBÉ a través del telèfon 93 2724580 i del correu 
contacte@vallbe.cat 


