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7. 20 Nota informativa
NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ SLT/836/2020, DE 13 D'ABRIL, PER LA
QUAL S'ASSIGNEN LES FUNCIONS DE DIRECCIÓ I COORDINACIÓ ASSISTENCIAL I
EXECUTIVES EN L'ÀMBIT DELS CENTRES SOCIALS DE CARÀCTER RESIDENCIAL, PER
AL COMPLIMENT DE LES MESURES PREVISTES EN EL DECRET LLEI 12/2020, DE 10
D'ABRIL, PEL QUAL S'ADOPTEN MESURES PRESSUPOSTÀRIES, EN RELACIÓ AMB EL
SISTEMA SANITARI INTEGRAL D'UTILITZACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA, EN L'ÀMBIT
TRIBUTARI I EN L'ESTRUCTURA DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT, PER
PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA PANDÈMIA GENERADA PER LA COVID-19.
En data 13 d’abril de 2020 s’ha publicat al DOGC núm. 8110A la RESOLUCIÓ SLT/836/2020, de 13
d'abril, per la qual s'assignen les funcions de direcció i coordinació assistencial i executives
en l'àmbit dels centres socials de caràcter residencial, per al compliment de les mesures
previstes en el Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries,
en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari
i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia
generada per la COVID-19.
En el marc de l’emergència sanitària provocada pel COVID-19 aquest Reial Decret-llei (en endavant,
RDL) estableix mesures aplicables a l’àmbit residencial en compliment de les disposicions relatives a
aquesta matèria del Decret llei 12/20201, de 10 d’abril.
En el Decret llei 12/2020 es va disposar l’adscripció de la Direcció General de l’Autonomia Personal i
la Discapacitat (DGAPD) al Departament de Salut, facultant al mateix a disposar totes les mesures
organitzatives de caràcter sanitari i assistencial d’ordenació i coordinació per tal de garantir el
compliment de normes de prevenció i control del COVID-19 a les residències. A l’espera de l’aprovació
de la nova estructura i organització de la DGAPD, el Departament de Salut resol:

-

Assignar la direcció i coordinació assistencial dels centres residencials a la Direcció
Assistencial d’Atenció Primària de l’ICS, depenent directament de la consellera de Salut, en
col·laboració amb el Servei Català de la Salut (SCS), la Secretaria de Salut Pública i la
DGAPD.

-

Se li atorguen les funcions següents:
•

Adopció d’acords d’intervenció de caràcter organitzatiu i subministrament
d’informació dels centres residencials (segons condicions descrites) i adopció
d’acords de redistribució de serveis entre centres residencials públics i privats i del
seu personal, així com adaptar-los a les necessitats d’atenció dels residents.
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Es pot consultar la Nota informativa 6.20 sobre el Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, a la página web del CSC.
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També podrà encarregar al SCS l’execució de mesures organitzatives sanitàries i
assistencials d’ordenació i coordinació per garantir la prevenció i control a les
residències així com les mesures adoptades per la DGAPD.

•

Atribuir funcions inspectores de les residències a la Sub-direcció General d'Avaluació
i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques de la Direcció General d'Ordenació i
Regulació Sanitària

•

Adscriure temporalment al SCS el personal de la DGAPD les funcions relacionades
amb l’execució de la gestió dels centres encarregada al SCS.

•

Posar a disposició del SCS els crèdits pressupostaris relacionats amb aquest
encàrrec quan s’hagin realitzat les actuacions pertinents pel Departament de
Vicepresidència, Economia i Hisenda sobre el pressupost.

-

Es deixa expressament sense efectes la Resolució SLT/789/2020, de 27 de març, d'adopció
de mesures excepcionals d'ordenació i d'intervenció sanitària a les residencies socials de
Catalunya per a la prevenció i el control de la infecció per SARS-CoV-2 i altres disposicions
que hi resultin contràries.

Barcelona, 14 d’abril de 2020

