
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/789/2020, de 27 de març, d'adopció de mesures excepcionals d'ordenació i d'intervenció
sanitària a les residències socials de Catalunya per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-
2.

En el marc de l'evolució de la situació d'emergència ocasionada amb motiu de la pandèmia provocada pel
coronavirus SARS-CoV-2, s'han anat adoptant diverses mesures tendents a garantir l'assistència sanitària a la
població més vulnerable.

Davant la crisi sanitària i social motivada per la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2, atesa la gran afectació
a la salut de les persones vulnerables que viuen en centres residencials, des del Departament de Salut, a
través del Servei Català de la Salut i en coordinació amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
s'identifica la necessitat de garantir l'atenció sanitària en aquesta situació d'excepcionalitat.

Atesa la diversitat de perfils dels residents dels diferents establiments socials tant des del punt de vista sanitari
com social es considera imprescindible l'adopció de mesures que, principalment, puguin atendre les necessitats
dels diferents col·lectius atenent a les seves particularitats.

És per tot això que aquesta Resolució conté l'adopció de mesures excepcionals d'ordenació i coordinació així
com la previsió de mesures d'intervenció sanitària que s'hauran de concretar en funció de l'evolució de la
pandèmia atenent, de forma proporcionada, a les especials característiques dels col·lectius afectats.

Atesa l'Ordre SND/265/2020, de 19 de març, dictada, en el marc del Reial decret 463/2020, del 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 i
amb l'objectiu de protegir la població més vulnerable de la infecció per la COVID-19, estableix mesures
organitzatives per a l'atenció sanitària als residents afectats per la COVID-19 i de qui conviu amb ells, i preveu
que l'autoritat sanitària de la comunitat autònoma pot modificar la prestació de serveis del personal mèdic,
d'infermeria o un altre tipus de personal sanitari vinculat amb les residències de gent gran, persones amb
discapacitat, persones amb malaltia mental i/o addiccions i infància tutelada, amb independència de la seva
titularitat pública o privada, així com la corresponent a aquest tipus de personal vinculat amb atenció primària,
atenció hospitalària o especialitzada extrahospitalària, en el seu cas, per adaptar-los a les necessitats d'atenció
a les residències de gent gran i altres centres sociosanitaris.

Vista, en el mateix context, l'Ordre SND/275/2020, de 23 de març, estableix mesures complementàries de
caràcter organitzatiu i d'informació en l'àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial en relació
amb la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Davant la ràpida propagació de la malaltia i
l'especial vulnerabilitat de les persones usuàries de centres residencials i centres socials amb internament, atès
que és imprescindible disposar de recursos suficients per a la seva atenció, disposa noves mesures per garantir
la possibilitat d'utilitzar tots els recursos disponibles, ja siguin de titularitat pública o privada, per a l'atenció
social i sanitària d'aquests col·lectius.

L'esmentada Ordre SND/275/2020, de 23 de març, faculta les autoritats competents de les comunitats
autònomes, sota els criteris de necessitat i proporcionalitat, a intervenir els centres residencials del seu
territori. Així mateix disposa que els correspon el dictat de les disposicions i resolucions necessàries per
garantir la seva eficàcia.

Amb aquest objectiu, 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,
l'apartat tercer de l'Ordre SND/275/2020, de 23 de març, així com la resta de disposicions normatives
aprovades amb motiu de l'emergència sanitària derivada de la COVID-19,

 

Resolem:

 

--1 Adoptar les mesures següents:
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a) Facultar el Servei Català de la Salut per disposar, sota els criteris de necessitat vinculats a l'evolució i de la
pandèmia i sempre que les condicions d'atenció als residents ho permetin, determinats centres residencials
socials per poder dur a terme mesures de contenció, confinament o medicalització, i modificar l'ús dels centres
residencials per a la seva utilització com a espais per a l'ús sanitari, d'acord amb l'establert en l'apartat novè
de l'Ordre SNS/232/2020, de 15 de març .

A aquests efectes, mitjançant la Resolució del director del Servei Català de la Salut, s'indicaran els centres
residencials que seran habilitats per als usos anteriors, així com les seves condicions bàsiques d'utilització.

b) El Departament de Salut estableix les mesures d'intervenció i d'inspecció sanitària que es creguin
convenients i imprescindibles, sota els criteris de proporcionalitat i d'intervenció mínima, per tal d'assolir dos
objectius primordials:

En primer lloc, garantir un major suport per al manteniment de les persones en el seu recurs habitual.

En segon lloc, facilitar una atenció integrada social i sanitària, i valorar en cada cas la millor ubicació en el
context de l'emergència sanitària per la COVID-19.

c) El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, dins l'àmbit de les seves competències, ha de facilitar al
Departament de Salut la implementació de les mesures a què es fa referència en l'apartat anterior.

d) Per tal de fer efectives les mesures a què es fa referència anteriorment, s'autoritza el Servei Català de la
Salut per implementar, mitjançant una resolució, les que siguin de caire organitzatiu i de coordinació perquè
així s'especifiquin i concretin en funció del desenvolupament del pla de contingència sanitària elaborat i amb
coordinació amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i les entitats de la Xarxa de Serveis Socials
d'Atenció Pública de Catalunya.

e) Facultar el Servei Català de la Salut per habilitar, de forma coordinada amb el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, les mesures i canals de comunicació, distribució de la informació i l'adopció de les
consegüents mesures de coordinació necessàries per fer front a la concurrència de situacions excepcionals en
els termes que es deriven de l'Ordre SNS/275/2020, de 23 de març.

f) Les mesures extraordinàries de caire organitzatiu específiques que es duguin a terme en desenvolupament
d'aquesta Resolució, estaran d'acord amb les línies del Programa d'atenció integrada social i sanitària (PAISS)
autoritzat per l'Acord GOV/91/2019, de 25 de juny.

 

--2 Aquesta Resolució entra en vigor en la data de la seva publicació al DOGC. Les mesures que s'hi contenen
són d'aplicació fins que acabi l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.

 

Barcelona, 27 de març de 2020

 

Alba Vergés i Bosch

Consellera de Salut

 

Chakir el Homrani

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

 

(20.087.025)
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