
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

RESOLUCIÓ TSF/1106/2020, de 24 de maig, per la qual s'estableixen els criteris d'accés per als nous
ingressos en places públiques o de prestació econòmica vinculada en centres residencials de gent gran en
les fases de desescalada de la COVID-19.

Atès el que disposa l'article 6 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que estableix que cada Administració
conserva les competències que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per adoptar
les mesures que estimi necessàries en el marc de les ordres directes de l'autoritat competent als efectes de
l'estat d'alarma i sens perjudici del que estableixen els articles 4 i 5;

Per tal de donar resposta a les necessitats de les persones grans i a la nova situació que s'ha produït arran de
la crisi generada per la pandèmia del coronavirus, és necessari ampliar els criteris d'accés prioritaris dels nous
ingressos als centres residencials, incorporant situacions derivades de l'impacte de la COVID-19.

D'acord amb les directrius i recomanacions de l'autoritat sanitària, aquests nous criteris s'aplicaran en l'accés a
les places públiques o de prestació econòmica vinculada dels centres residencials de gent gran.

Així mateix, aquesta Resolució actualitza i recull les diferents situacions d'urgència social en què es poden
trobar les persones que requereixin atenció dels serveis de centres residencials per a gent gran, les quals
comporten el dret a rebre una atenció urgent o prioritària, atès que no poden esperar el torn ordinari.

Vista la situació actual, tenint en compte la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i d'acord amb l'article
9.2.d) de la Llei 12/2007, d11 d'octubre, de serveis socials, que disposa que els destinataris dels serveis
socials tenen dret a rebre una atenció urgent o prioritària en les situacions que no puguin esperar el torn
ordinari, en els supòsits determinats per l'Administració competent, en exercici de les competències que ens
atorga l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com la resta de disposicions normatives aprovades amb
motiu de l'emergència sanitària derivada de la COVID-19,

 

Resolem:

 

—1 Durant el període de pandèmia, i fins al retorn a la nova normalitat dels centres residencials, als criteris
d'accés a les places residencials existents fins ara, establerts a les instruccions 3/2017, de 23 d'agost de 2017,
per a la gestió i l'aplicació de les disposicions normatives derivades de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, s'hi afegeix el criteri
relatiu a les situacions derivades de la crisis de la COVID-19 que s'especifica a l'apartat següent, les quals
poden tenir caràcter temporal o permanent.

 

—2 El criteri d'accés a les places residencials relatiu a les situacions derivades de la crisi de la COVID-19
comporta que s'hi prioritzarà l'accés en les situacions següents derivades de la COVID-19, quan la persona no
pugui ser atesa per un altre servei:

Persones que viuen al seu domicili i que no poden tenir suport familiar suficient per diferents situacions
derivades del coronavirus.

Persones ingressades en un centre sociosanitari o hospital d'aguts que no poden tornar a casa per diferents
situacions greus derivades del coronavirus (per exemple, defunció de la persona cuidadora, malaltia de la
persona cuidadora...).

Persones ateses en el centre de dia que actualment es troben en el seu domicili (suspensió d'activitat del centre
de dia) i que han empitjorat el seu grau d'autonomia i necessiten més suport i atenció continuada i assistida.
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Persones ateses en el centre de dia que actualment es troben en el seu domicili (suspensió d'activitat del centre
de dia) i als quals la persona cuidadora no els pot continuar donant suport.

 

—3 S'actualitzen i es formalitzen les situacions que es tenen en compte en relació amb el criteri d'urgència
social per a l'accés a les places residencials, en els termes següents:

Desaparició sobtada de la persona cuidadora principal, que cap altre membre de la família pugui fer les tasques
de persona cuidadora, i no pugui estar atès per un altre servei (SAD social, centre de dia, habitatge tutelat...).

Persones en situació de maltractament físic, psíquic o de descurança.

Persones amb modificació de la capacitat, tutelades per fundacions tutelars, amb problemàtica social derivada
de la seva situació.

Persones soles sense fills ni vincles familiars en situació de risc social amb dificultats per seguir un control o
tractament, que suposi un risc per a la seva integritat o de l'entorn.

Persones ingressades en places del servei d'acolliment d'urgència per a gent gran (SAUV) en les quals
l'ajuntament ha treballat la immediatesa de la situació d'urgència.

Ordre judicial d'ingrés.

Persones ingressades en unitats de llarga estada de centres sociosanitaris del SISCAT i que en el moment de
l'alta sanitària sigui impossible o no aconsellable el retorn al domicili, sempre que la persona es trobi en una de
les situacions descrites en els quatre primers punts.

Pèrdua de l'habitatge habitual sempre que la persona es trobi en una de les situacions descrites en els quatre
primers punts.

 

—4 El circuit que s'ha de seguir per fer efectiu l'ingrés en un centre residencial en relació amb els criteris
d'urgència social i de les situacions derivades de la crisi de la COVID-19 és el següent:

La proposta de priorització dels ingressos s'ha de fer mitjançant un informe del treballador o treballadora social
dels serveis socials bàsics, si la persona està en el seu domicili, o del treballador o treballadora social del
centre on es troba ingressada la persona. El treballador o treballadora social del centre que realitzi aquesta
tasca ha de comunicar i enviar l'informe al treballador o treballadora social dels serveis socials bàsics.

L'informe social ha d'indicar si l'ingrés és temporal o permanent d'acord amb les causes que el motiven, i s'ha
d'enviar per correu electrònic o altres mitjans als referents del territori corresponent. Els serveis d'atenció a les
persones de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida i el servei de coordinació territorial de les Terres de l'Ebre,
dels Serveis Territorials del Departament, han de confirmar la urgència social i han d'assignar la residència i
plaça.

Els serveis d'atenció a les persones o referents de territori han d'informar la residència i el treballador o
treballadora social que ha emès l'informe, per tal que contacti amb la persona interessada i/o la família o
tutor/a legal.

La plaça assignada serà en una residència de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.

L'ingrés s'ha de realitzar per mitjà d'una resolució del/la cap de servei d'atenció a les persones de Barcelona,
Tarragona, Girona i Lleida i del/la cap de servei de coordinació territorial de les Terres de l'Ebre, dels Serveis
Territorials del Departament, segons correspongui en funció del territori.

Una vegada la persona ingressa al centre, i en el cas de no tenir reconeguda la situació de dependència o ser
beneficiària d'una altra prestació, se'n fa la valoració, el PIA inicial o PIA de residència, així com el càlcul de la
capacitat econòmica i aportació econòmica de la persona, si s'escau, d'acord amb la normativa vigent.

 

—5 En el cas que l'ingrés a la residència sigui de caràcter temporal, aquest no podrà ser superior a un any, i
caldrà preparar amb antelació l'ingrés a un recurs assistencial alternatiu a la residència adequat a la situació de
dependència, necessitats de suport i capacitats de la persona.

 

Barcelona, 24 de maig de 2020

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8140A - 25.5.20202/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20145004-2020



 

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

 

Alba Vergés i Bosch

Consellera de Salut

 

(20.145.004)
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