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NOTA INFORMATIVA – COMPETÈNCIES ASSUMIDES PEL DEPARTAMENT DE 
SALUT EN L’ÀMBIT DELS CENTRES DE SERVEIS SOCIALS DE CARÀCTER 

RESIDENCIAL 
 
En el DOGC d’avui, 23 d’abril de 2020, s’ha publicat el Decret Llei 13/2020, de 21 
d’abril, pel qual s’adopten mesures urgents de caràcter estructural i 
organitzatiu, així com mesures en l’àmbit de les entitats del sector públic de 
l’Administració de la Generalitat, en el qual es determinen les competències que 
assumeix el Departament de Salut (DS) i, per tant, i per connexió, les que es 
mantenen en el Departament de Treball i Afers Socials i Famílies (DTASF), en 
l’àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial. Així mateix, es 
regula el règim en matèria de contractació, personal, inspecció i informació en 
relació amb les competències que assumeix el Departament de Salut i es 
concreten encara més les actuacions futures de caràcter pressupostari. 
 
En concret, s’especifica que el DS assumeix les competències en matèria 
d’intervenció i informació de centres de serveis socials de caràcter residencial 
que corresponen a la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, 
competències que se circumscriuen, pel que fa a la gent gran, a les tipologies 
següents de la Cartera de Serveis Socials: 

- Servei de llar residència per a gent gran de caràcter temporal o 
permanent. 

- Serveis de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o 
permanent.  

 
Com és conegut, l’adscripció de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la 
Discapacitat al DS es va produir mitjançant l’anterior Decret Llei 12/2020, de 10 
d’abril, que va disposar que fins que no s’aprovin els corresponents decrets de 
reestructuració dels DS i DTASF, l’esmentada Direcció General mantindrà les seves 
funcions i estructura vigents. Doncs bé, sense perjudici de l’anterior, mitjançant el 
nou Decret Llei 13/2020 s’adopten una sèrie de mesures organitzatives: 

- Les unitats orgàniques del DTASF i el seu personal adscrit que exerceixin 
funcions tranversals, i només pel que fa a les competències assumides 
pel DS, continuaran desenvolupant aquestes funcions sota les directrius 
i criteris d'actuació del DS.  
 

- El Servei d'Inspecció i Registre, adscrit a la Direcció de Serveis del DTASF, 
així com les unitats territorials en què es desplega la funció inspectora 
sota la coordinació funcional del Servei d'Inspecció i Registre esmentat, 
actuarà i donarà suport al DS, a requeriment de la inspecció sanitària, en 
els termes que acordin els dos departaments, en relació amb la normativa 
reguladora de les actuacions inspectores i de control en matèria 
d’assistència i serveis socials. 
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- Els òrgans competents del DS exerciran les competències en matèria de 
contractació administrativa i de tots els actes de contingut econòmic que 
en derivin, en relació amb les competències assumides, a través dels òrgans 
del DTASF que correspongui, sense perjudici dels expedients que pugui 
tramitar directament el DS en exercici de les seves funcions d'intervenció. 
 

- En relació amb les competències transferides, els òrgans competents del 
DS exerciran la competència per autoritzar i disposar tot tipus 
d'anotacions comptables relacionades amb les despeses, el 
reconeixement de drets i obligacions, les modificacions pressupostàries 
i altres facultats en matèria de gestió econòmica, pressupostària i 
comptable, a través dels òrgans del DTASF que correspongui, sense 
perjudici dels compromisos que pugui assumir directament el DS, com a 
conseqüència de l'exercici de les competències assumides d'intervenció. 
 

- Es comprometran amb càrrec als crèdits pressupostaris propis les 
despeses corresponents als expedients següents: 
 

o Els expedients de contractació administrativa i altres que 
impliquin l'assumpció de compromisos de caràcter econòmic que, 
des de l'entrada en vigor del Decret Llei 12/2020, de 10 d'abril, 
iniciïn el DS i el CatSalut, en execució de les competències 
assumides en matèria de centres socials de caràcter residencial. 

o Les contractacions temporals de professionals que s'hagin 
d'efectuar per atendre la situació urgent social o sanitària d'aquests 
centres residencials per raó de la crisi sanitària ocasionada per la 
COVID-19 per part del DS i per l'ICS, pel que fa al personal sanitari. 

o En el moment en què la persona titular del Departament de la 
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda realitzi les adaptacions 
pressupostàries necessàries, aquests crèdits pressupostaris 
propis, compromesos per part del DS, el CatSalut i l’ICS, seran 
compensats mitjançant els crèdits pressupostaris previstos per a 
aquestes finalitats i no compromesos per part del DTASF.  

 
- Els sistemes d'informació necessaris per gestionar les competències 

assumides pel DS que es duguin a terme de manera unificada amb altres 
recursos de caràcter social han de garantir el manteniment de les 
funcions d'obtenció i tractament d'informació en relació amb aquests 
centres i, a aquest efecte, les unitats del DTASF responsables de la seva 
gestió han de posar a disposició del DS la informació que aquest els 
pugui requerir per a l'exercici correcte de les funcions que li són pròpies. 

 
Des d’ACRA seguirem les novetats que es vagin produint en relació amb el 
desplegament d’aquesta regulació i us mantindrem informats al respecte. 
 
Barcelona, 23 d’abril de 2020 


