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10.20 Circular Informativa 
 

ACORD DEL CONSELL TERRITORIAL SOBRE CRITERIS COMUNS 

D’ACREDITACIÓ PER GARANTIR LA QUALITAT DELS CENTRES I SERVEIS 

DEL SISTEMA PER A L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA  DEPENDÈNCIA 

 

El BOE d’avui publica la Resolució de 23 de març de 2020, de la Secretaria d’Estat de Dretes 

Socials, per la qual es publica l’Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per 

a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, que modifica parcialment l’Acord de 27 de novembre 

de 2008, sobre criteris comuns d’acreditació per garantir la qualitat dels centres i serveis del 

Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència. 

 

Davant la situació de pandèmia derivada del COVID-19 i per raons d’urgència i de forma 

temporal, el Consell Territorial ha acordat flexibilitzar l’acreditació i funcionament dels serveis 

d’atenció a la dependència i en conseqüència, es modifica l’Acord de 27 de novembre de 2008, 

del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la 

Dependència, incorporant al criteri tercer apartat b) un nou ordinal denominat 5 bis, que queda 

redactat en els següents termes:  

 

«5 bis. Règim provisional i excepcional davant la situació de pandèmia derivada del COVID-19. 

 

Quan s’acrediti la no existència de demandants d’ocupació amb les titulacions especifiques 

necessàries en la zona on estigui situat, bé el centre o institució social o bé on es presti el servei 

d’assistència personal o les tasques d’auxiliar d’ajuda a domicili, podran realitzar aquestes 

funcions persones que tinguin alguna de les titulacions exigides per a qualsevol d’elles. Si 

tampoc hi hagués disponibilitat de demandants d’ocupació amb cap de les titulacions abans 

assenyalades, podran  realitzar aquestes funcions persones que, mancant de titulació, 

preferentment, tinguin experiència en cura i atenció de persones dependents, devent les entitats 

prestadores de serveis garantir la supervisió i formació pràctica en el lloc de treball per millorar 

les seves competències professionals. 

 

Aquest règim excepcional estarà vigent per un termini inicial de tres mesos a partir d’avui 25 de 

març i es podrà prorrogar per nou acord del Consell Territorial per successius períodes de tres 

meses o inferiors en funció de les necessitats organitzatives i assistencials derivades de 

l’evolució de la situació sanitària.   

 

Les Administracions Públiques competents en Serveis Socials dictaran les resolucions, 

disposicions i instruccions interpretatives que, en el seu cas, siguin necessàries per a l’aplicació 

d’aquest règim provisional excepcional.  

 

Barcelona, 25 de març de 2020 


