
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

RESOLUCIÓ TSF/1312/2020, de 9 de juny, per la qual s'estableixen els criteris per a l'obertura de centres i
serveis socials d'atenció diürna de persones grans i persones amb discapacitat, en aplicació de l'Ordre
SND/399/2020, de 9 de maig, en la redacció donada per l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig.

En el moment actual, s'ha iniciat un procés de reducció gradual de les mesures extraordinàries de restricció de
la mobilitat i del contacte social que s'estableixen mitjançant el 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. Així, el
passat 28 d'abril de 2020 el Consell de Ministres va adoptar el Pla per a la transició cap a una nova normalitat,
el qual estableix els paràmetres i instruments principals per a la consecució de la normalitat. Aquest procés,
que s'articula en quatre fases (de la fase 0 a la fase 3), ha de ser gradual i adaptable als canvis d'orientació
necessaris en funció de l'evolució de les dades epidemiològiques i de l'impacte de les mesures adoptades.

L'objectiu fonamental del Pla per a la transició esmentat és aconseguir que, preservant la salut pública, es
recuperi progressivament la vida quotidiana i també l'activitat econòmica, a més de minimitzar el risc que
representa l'epidèmia per a la salut de la població i evitar que les capacitats del Sistema Nacional de Salut es
puguin desbordar.

D'altra banda, el Pla de transició del confinament, desconfinament gradual i nova normalitat, que va aprovar el
Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i que va ratificar el Govern en data 25 d'abril de 2020,
preveu desenvolupar plans d'acció sectorials i territorials mitjançant l'assessorament d'experts de Salut, del
PROCICAT i del grup d'avaluació del risc del PROCICAT, i pretén revisar les mesures organitzatives de restricció
d'activitat adoptades en un altre estadi epidemiològic.

Per tot això, i en atenció a l'actual situació epidemiològica de la crisi sanitària, és procedent flexibilitzar algunes
mesures per a determinades unitats territorials.

A aquest efecte, el Govern de l'Estat va aprovar l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització
de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en
aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Aquesta Ordre, en l'apartat cinquè de la disposició final segona, modifica l'article 17 de l'Ordre SND/399/2020,
de 9 de maig, i disposa, respecte als serveis i a les prestacions en matèria de serveis socials, que els serveis
socials han de garantir la prestació efectiva de tots els serveis i prestacions que es recullen en el Catàleg de
referència de serveis socials, aprovat pel Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i
l'Atenció a la Dependència.

També disposa que les autoritats competents de les comunitats autònomes poden determinar la reobertura al
públic dels centres i serveis on es prestin els serveis i prestacions esmentats, en funció de la situació
epidemiològica de cada centre o servei i de la capacitat de resposta del sistema sanitari.

La mateixa disposició preveu que s'ha de prioritzar la prestació de serveis per via telemàtica i que, en el cas de
la prestació presencial, cal complir una sèrie de requisits en matèria d'higiene, prevenció i protecció. Així
mateix, pel que fa als serveis d'atenció a persones vulnerables que impliquin contacte estret i/o allotjament
col·lectiu, com en el cas dels serveis d'ajuda a domicili, els serveis que es presten en centres de dia i els
centres residencials de caràcter social, preveu que es podran determinar mesures addicionals, com ara el
monitoratge i el seguiment de casos, l'adopció de procediments d'aïllament o quarantena, la traçabilitat dels
contactes i la realització de proves diagnòstiques.

Finalment estableix que, en tot cas, s'ha de garantir la disponibilitat d'accés als serveis de teràpia, rehabilitació,
atenció primerenca i atenció diürna per a persones amb discapacitat i/o en situació de dependència.

Aquest procés de transició cap a una nova normalitat en l'àmbit dels centres de serveis socials s'ha de dur a
terme amb les degudes garanties per a la salut i la integritat física, tant dels usuaris com dels treballadors dels
centres de serveis socials afectats i d'acord amb cada fase de desconfinament.

La constatació de la vulnerabilitat extrema d'una part dels col·lectius de persones usuàries dels centres de
serveis socials obliga les autoritats competents, tant de l'àmbit social com de l'àmbit de la salut, a adoptar
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diverses mesures que garanteixin que la reobertura gradual dels centres es faci amb les degudes garanties i
preservant la salut i la integritat, tant dels usuaris com dels treballadors dels centres de serveis socials.

En atenció a això, en data 3 de juny de 2020, el PROCICAT va aprovar els protocols de Mesures i
recomanacions per a l'obertura dels centres de dia per a gent gran en les fases de desconfinament per la
COVID-19 i Mesures i recomanacions per a l'obertura dels serveis d'atenció diürna per a persones amb
discapacitat en les fases de desconfinament per la COVID-19, que preveuen diversos criteris destinats a
preservar la salut dels usuaris i treballadors d'aquestes tipologies de serveis socials.

Per tant, amb l'objectiu de garantir l'efectivitat de l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, a Catalunya i
l'aplicació dels criteris que va establir el PROCICAT, 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 les disposicions normatives que s'han aprovat amb motiu de
l'emergència sanitària derivada de la COVID-19,

 

Resolem:

 

—1 Adoptar les mesures següents:

Per procedir a les fases de desconfinament, obertura dels centres i prestació de serveis presencials, els titulars
dels centres de serveis socials d'atenció diürna de persones grans i de persones amb discapacitat de Catalunya
han de garantir que es compleixen totes les mesures i recomanacions que s'estableixen en els documents
Mesures i recomanacions per a l'obertura dels centres de dia per a gent gran en les fases de desconfinament
per la COVID-19 i Mesures i recomanacions per a l'obertura dels serveis d'atenció diürna per a persones amb
discapacitat en les fases de desconfinament per la COVID-19, que va aprovar el PROCICAT el 3 de juny de
2020 i que estan publicats a https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-
2/atenciosocial/.

a) Per procedir a l'obertura presencial del servei, els titulars dels serveis que considerin que compleixen les
mesures i recomanacions a què es refereix l'apartat anterior han de trametre una comunicació d'obertura de
l'atenció presencial del servei a la Secretaria d'Afers Socials i Famílies del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies, juntament amb una declaració responsable en què manifestin que el centre o servei compleix amb
els criteris per passar a la fase de desconfinament i obertura presencial dels centres i serveis d'atenció diürna
per a persones grans i amb discapacitat i que, en concret, han adoptat les mesures de prevenció i higiene que
estableixen les autoritats sanitàries, així com que disposen dels mitjans adequats per garantir-ho. La
comunicació s'ha d'adreçar al correu electrònic desconfinament.covid19.tsf@gencat.cat, d'acord amb el model
normalitzat que hi ha disponible a https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-
cov-2/atenciosocial/, el qual incorpora la declaració responsable. A la comunicació cal adjuntar-hi els protocols
de prevenció i de riscos i salut laboral de l'empresa.

b) La persona interessada ha de declarar, sota la seva responsabilitat, que compleix i aplica les mesures i
recomanacions que estableixen les autoritats sanitàries, socials i de protecció civil en cada fase de
desconfinament, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici de l'activitat.

c) La comunicació, juntament amb la declaració responsable, ha de permetre prestar els serveis d'atenció
presencial al centre, o si escau, al domicili, des del dia de la seva presentació, sens perjudici de les facultats de
comprovació, control i inspecció que tenen atribuïdes les administracions públiques i sens perjudici del que
preveu la lletra e) d'aquesta Resolució. En qualsevol cas, els titulars dels centres i serveis han d'adoptar totes
les mesures preventives i preparatòries per complir les mesures i recomanacions que s'estableixin per prestar
els serveis en cada fase de desconfinament, a més de prioritzar l'atenció per via telemàtica en els casos en què
sigui possible.

d) La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori a
una declaració responsable determina la impossibilitat de continuar exercint el dret o l'activitat afectada des del
moment en què es tingui constància de tals fets, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o
administratives en què es pugui incórrer.

e) En el cas dels centres residencials, per tornar a obrir l'activitat de centres de dia cal una validació expressa
prèvia del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en coordinació amb l'autoritat sanitària territorial,
que s'ha de basar en els criteris poblacionals de risc de contagi per regions sanitàries que es creguin
convenients i que seran comunicats a tots els centres.

f) En el moment en què s'activi la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, els centres i
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serveis socials d'atenció diürna, valoració, rehabilitació, acompanyament a la vida autònoma, atenció precoç i
sense llar en els àmbits de l'atenció a la dependència, gent gran, discapacitat, salut mental, addiccions i VIH,
sempre que compleixin les mesures i recomanacions que s'estableixen en els documents aprovats pel
PROCICAT, podran obrir automàticament els serveis sense la necessitat de comunicació prèvia, excepte els
centres de dia per a persones grans i per a persones amb discapacitat, que continuaran subjectes a les
previsions de les lletres a), b), c) d) i e) d'aquest apartat.

 

—2 Deixar sense efectes la Resolució TSF/994/2020, d'11 de maig, per la qual s'estableixen els criteris per a
l'aplicació a Catalunya de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, respecte als serveis i prestacions en matèria
de serveis socials.

 

—3 Aquesta Resolució té efectes des de la data de la seva publicació al DOGC. Les mesures que conté són
aplicables fins a la finalització de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues, sens perjudici que es
prorroguin en funció de les necessitats derivades de l'evolució de la crisi sanitària.

 

Barcelona, 9 de juny de 2020

 

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

 

Alba Vergés i Bosch

Consellera de Salut

 

(20.162.008)
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