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MESURES ORGANITZATIVES
CENTRES RESIDENCIALS

COMPLEMENTÀRIES

EN

L’ÀMBIT

DELS

El BOE núm. 81, de 24 de març ha publicat l’Ordre SMD/275/2020, de 23 de març, per la qual
s’estableixen mesures complementàries de caràcter organitzatiu, així com el subministrament
d’informació en l’àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial en relació amb la gestió
de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Aquesta ordre produeix efectes des del mateix dia 24
de març i serà d’aplicació fins a la finalització de l’estat d’alarma.
Aquesta ordre estableix una segona bateria de mesures complementàries a les que va establir l’Ordre
SND/265/2020 (vide Circular núm. 8.20), i va adreçada a tots els centres socials amb internament:
residències de gent gran, residències de persones amb discapacitat –intel·lectual o física-, residències
per a joves vinculats a programes de reinserció social, residències per a persones amb problemàtica
social derivada de malaltia mental.


Consideració dels centres de titularitat privada com operadors de serveis essencials: la
qual cosa suposa que han d’adoptar obligatòriament les mesures necessàries per assegurar
la prestació dels serveis que li són propis (Art. 18 RD 463/2020).



Prohibicions: de tancament, reducció o suspensió d’activitats o contractes laborals, llevat
disposició del DTASiF.



Obligació d’informació: les entitats

titulars dels centres han de garantir la posada a

disposició de la informació veraç i ajustada al sistema d’informació vigent (característiques
físiques del centre, personal i persones residents), amb la periodicitat i a través del mitjà que
estableixi el Departament competent. En particular s’ha d’informar sobre la classificació dels
residents dels centres (sense símptomes i sense contacte estret, sense símptomes en
aïllament preventiu, amb símptomes compatibles amb la COVID-19 i casos confirmats de
contagi de la COVID-19).



Mesures d’intervenció: el DTASiF (autoritat competent en matèria de serveis socials a
Catalunya) pot intervenir els centres socials amb internament privats. La intervenció pot
comportar:
o

Ordenar l’alta, la baixa, la reubicació i el trasllat dels residents a un altre centre
residencial.

o
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Posar en marxa nous centres i modificar la capacitat o organització dels existents.

o

Designar un empleat públic plenipotenciari per dirigir l’activitat assistencial del centre
en el supòsit de que hagi residents en situació d’aïllament preventiu o amb
símptomes compatibles amb la malaltia o contagiats de la COVID-19. L’empleat
públic designat pot disposar dels recursos materials i humans disponibles i dels
recursos vinculats amb l’activitat sanitària assistencial que s’hi presta habitualment.

o

Modificar l’ús dels centres per a la seva utilització com espais d’ús sanitari,
especialment si en el centre hi ha residents contagiats.



Inspecció sanitària: Aquests centres queden subjectes a la inspecció del Departament de
Salut. Aquesta inspecció es podrà realitzar en qualsevol moment i els empleats públics
designats per dur-les a terme queden investits de l’autoritat per ordenar quantes actuacions
siguin precises per complir amb les normes de control de la crisi sanitària que patim.



Auxili urgent: Els centres queden obligats a comunicar al Departament de Salut, al
Departament de Treball Afers Socials i Famílies i a la Delegació del Govern d’Espanya a
Catalunya o a les Subdelegacions de cada província, per recavar els seu auxili urgent per
donar resposta a alguna de les següents situacions :
o

Impossibilitat de complir l’Ordre SND/265/2020, per manca de mitjans personal o

o

Impossibilitat de gestionar adequadament la conservació i retirada de cadàvers per

o

Qualsevol circumstància que posi en greu perill la integritat i sosteniment del servei

materials, especialment en lo relatiu a les normes d’aïllament.
acumulació o absència de serveis funeraris.
que presta.
Cada CCAA queda facultada
disposa aquesta Ordre.

Barcelona, 24 de març de 2020.
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per dictar disposicions i resolucions per garantir l’eficàcia del que

