Av. Tibidabo 21
08022 Barcelona

Tel. (34) 932 531 820
Fax (34) 932 111 428

consorci@consorci.org
www.consorci.org

5. 20 Nota informativa
Nota Informativa relativa a l’Ordre SND/322/2020, de 3 d’abril, per la que es modifica l’Ordre
SND/275/2020, de 23 de març, i l’Ordre SND/295/2020, de 26 de març, i s’estableixen noves
mesures per atendre necessitats urgents de caràcter social o sanitari en l’àmbit de la
situació de la crisi sanitària provocada pel COVID-19.
En primer lloc, modifica l’Ordre SND/275/2020, de 23 de març, sobre mesures organitzatives i de
subministrament d’informació dels centres socials residencials i els inclou dins de la informació que
les CC.AA han de remetre al Ministeri de Sanitat segons el contingut fixat a l’annex. Aquesta
informació s’ha de remetre abans del 8 d’abril i regularment els dimarts i divendres, pel que les
autoritats competents autonòmiques podran fixar els terminis de lliurament als respectius centres.

Resulta destacable el règim del treballador públic designat per l’autoritat competent en el marc de les
mesures d’intervenció previstes a l’Ordre SND/275/2020 (alta, baixa, reubicació i trasllat de residents,
posada en marxa de nous centres, modificació de places o de l’organització, designar un treballador
públic per garantir i dirigir l’activitat assistencial).

En aquest sentit, determina que ha de garantir l’adopció de les mesures d’aïllament, ubicació,
coordinació del diagnòstic, neteja i derivació de pacients o casos sospitosos de COVID-19. A més,
estableix el contingut de l’expedient d’intervenció del centre corresponent amb l’informe inicial, el detall
de la intervenció realitzada i la situació final.

S’obliga a designar aquest treballador públic quan hi hagi un increment inesperat de defuncions en un
centre residencial o en els casos excepcionals previstos a l’Ordre SND/275/2020 (manca de mitjans
materials i/o humans, impossibilitat de gestionar adequadament la retirada de cadàvers, o qualsevol
circumstància anàloga que posi en perill el servei).

En segon lloc, es modifica l’Ordre SND/295/2020, de 26 de març, relativa a l’adopció de mesures en
matèria de recursos humans en l’àmbit dels serveis socials i ara estableix el caràcter voluntari de la
reincorporació del personal amb funcions sindicals, quan anteriorment era obligatori, i reconeix la
recuperació de la dispensa per tornar a les funcions sindicals.

En tercer lloc, posa a disposició de les autoritats competents autonòmiques les instal·lacions, el
personal, els medicaments i els productes del IMSERSO.
En darrer lloc, l’Ordre ha entrat en vigor des del moment de la seva publicació.
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