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8.20 Nota informativa
NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL DECRET LLEI 13/2020, DE 21 D'ABRIL, PEL QUAL
S'ADOPTEN MESURES URGENTS DE CARÀCTER ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU, AIXÍ
COM

MESURES

EN

L'ÀMBIT

DE

LES

ENTITATS

DEL

SECTOR

PÚBLIC

DE

L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT.

En data 23 d’abril de 2020 s’ha publicat al DOGC núm. 8119 el Decret Llei 13/2020, de 21 d'abril,
pel qual s'adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en
l'àmbit de les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat.
En el marc de l’emergència sanitària provocada pel COVID-19 aquest Decret-Llei (en endavant, DL)
estableix mesures de caràcter estructural i organitzatives de l’Administració de la Generalitat i mesures
en relació amb l’Institut Català del Sòl (Incasòl).
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. En aquest DL 13/2020,
el Capítol I determina les competències que assumeix el Departament de Salut i les que es mantenen
en el DTASiF arrel d’aquest canvi d’adscripció de la DGAPD.

El Departament de Salut assumeix els següents serveis de la Cartera de Serveis Socials:
-

Gent gran (serveis de llar residencia, serveis de residencia assistida)

-

Discapacitat intel·lectual (llar residencia i centres residencials)

-

Discapacitat física (serveis de llar residencia i centres residencials)

Alhora, s’adopten les següents mesures organitzatives:
-

Les unitats orgàniques del DTASiF amb funcions transversals i pel que fa a les competències
assumides Departament de Salut, seguiran desenvolupant les funcions sota les directrius
d’aquest Departament.

-

El Servei d’Inspecció i Registre del DTASiF i les seves unitats territorials donarà suport al
Departament de Salut a requeriment de la inspecció sanitària.

-

El Departament de Salut exercirà competències en matèria de contractació administrativa i
dels actes de contingut econòmic que en derivin per les competències assumides a través
dels òrgans del DTASiF, independentment dels expedients que tramiti el Departament de
Salut de forma independent.
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Quan els expedients comportin l’assumpció de compromisos econòmics en relació amb les
competències assumides, el Departament de Salut tindrà facultats de gestió econòmica,
pressupostària i comptable a través dels òrgans del DTASiF que corresponguin.

-

Seran a càrrec dels crèdits pressupostaris les despeses sobre els expedients de contractació
administrativa i altres que comportin un compromís econòmic, les contractacions temporals
de professionals (sanitari o social) per part del Departament de Salut i de l’ICS.

-

Aquests crèdits seran compensats amb els crèdits pressupostaris previstos per a aquestes
finalitats del DTASiF.

-

Les unitats del DTASiF que s’encarreguen d’obtenir i tractar la informació sobre els centres
de caràcter social hauran de posar a disposició del Departament de Salut la informació que
se’ls pugui requerir en aquesta matèria.

En el Capítol II s’estableixen mesures en matèria de fiances en contractes d’arrendaments urbans, en
matèria d’immobles propietat de l’Incasòl, així com mesures amb relació als contractes d’arrendament,
drets de superfície, de concessions administratives o de qualsevol dret real i de lloguers procedents
d’herències intestades.

Finalment, es realitza una modificació sobre la Llei reguladora de residus, en matèria de fiança i
subscripció d’una pòlissa d’assegurança de danys i perjudicis que puguin causar aquests residus, així
com la devolució de retorn de la fiança en casos concrets.

Barcelona, 23 d’abril de 2020

