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21.20 Nota informativa
NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ TSF/1312/2020, DE 9 DE JUNY, PER LA QUAL
S'ESTABLEIXEN ELS CRITERIS PER A L'OBERTURA DE CENTRES I SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ
DIÜRNA DE PERSONES GRANS I PERSONES AMB DISCAPACITAT, EN APLICACIÓ DE L'ORDRE
SND/399/2020, DE 9 DE MAIG, EN LA REDACCIÓ DONADA PER L'ORDRE SND/414/2020, DE 16 DE
MAIG.
En data 11 de juny de 2020 s’ha publicat al DOGC núm. 8152 la Resolució TSF/1312/2020, de 9 de juny, per la
qual s'estableixen els criteris per a l'obertura de centres i serveis socials d'atenció diürna de persones
grans i persones amb discapacitat, en aplicació de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, en la redacció
donada per l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig.
Aquesta Resolució del DTASiF procedeix a regular l’obertura de centres i prestació de serveis presencials als
centres de serveis socials d’atenció diürna de persones grans i persones amb discapacitat a Catalunya, garantint
el compliment de les recomanacions des documents “Mesures i recomanacions” aprovats pel PROCICAT
publicats en aquest enllaç:

-

Els titulars dels centres que considerin que compleixin les mesures i recomanacions hauran de trametre
una comunicació d’obertura a l’atenció presencial del servei a la Secretaria d’Afers Socials. Famílies del
DTASiF i una declaració responsable on manifestin que el servei o centre compleix amb els criteris per
passar de fase de desconfinament i que s’han adoptat les mesures de prevenció i higiene adequades1.

-

La persona interessada declararà sota la seva responsabilitat que compleix i aplica les mesures i
recomanacions i que es compromet a mantenir-ne el compliment.

-

La declaració permetrà prestar el servei d’atenció presencial al centre o a domicili des del dia de la
presentació, independentment de les facultats de comprovació, control i inspecció posteriors per les
autoritats, excepte en el cas dels centres residencials, que precisen de validació prèvia i expressa del
DTASiF en coordinació amb l’autoritat sanitària territorial.

-

La inexactitud, falsedat o omissió essencial de qualsevol dada o informació a la declaració responsable
suposarà la impossibilitat de seguir exercint el dret o activitat afectada en el moment que es tingui
constància d’aquests fets, sense perjudici de la responsabilitat penal, civil o administrativa en què pugui
incórrer.

-

En activar-se la fase 3, podran obrir automàticament els serveis següents, sense necessitat de
comunicació prèvia:


Centres i serveis d’atenció diürna, valoració, rehabilitació, acompanyament a la vida autònoma,
atenció precoç i sense llar en els àmbits de l’atenció a la dependència, gent gran, discapacitat,
salut mental, addiccions i VIH, si compleixen les mesures i recomanacions. Resten
expressament exclosos en aquest cas els centres de dia per a persones grans i per a
persones amb discapacitat, que hauran de seguir complint amb les disposicions
anteriors.

Barcelona, 11 de juny de 2020
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Model normalitzat: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/atenciosocial/
Correu electrònic per enviar la comunicació i declaració responsable: desconfinament.covid19.tsf@gencat.cat

