
   

 

Normativa en matèria de residències 

 
RESOLUCIONS 

 
Resolució SLT/737/2020, de 13 de març,  
per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-
CoV-2 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084B/1789169.pdf 
 
 
Resolució TSF/758/2020, de 20 de març,  
per la qual es concreten les mesures organitzatives i de recursos humans excepcionals en l'àmbit de les 
residències i centres diürns d'atenció a gent gran, persones amb discapacitat i persones amb malaltia 
mental, així com en els serveis d'ajuda a domicili, en aplicació de la Resolució SLT/737/2020, de 13 de 
març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel 
SARS-CoV-2  
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8090A/1790535.pdf 
 
 
RESOLUCIÓ TSF/778/2020, de 25 de març, 
per la qual es concreten les mesures excepcionals organitzatives i de recursos humans en l'àmbit dels 
serveis socials del Sistema Català de Serveis Socials a causa de la crisi sanitària provocada per la 
COVID-19  
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096A/1790923.pdf 
 
 
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-CoV2. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8097A/1791066.pdf 
 
 
RESOLUCIÓ d’ 11 de abril de 2020,  
per la qual s’aprova el Pla d’acció per a la gestió de persones en l’àmbit residencial i l’assistència 
sanitària en situació de pandèmia per COVID-19 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084B/1789168.pdf 
 
 
RESOLUCIÓ SLT/836/2020, de 13 d'abril,  
per la qual s'assignen les funcions de direcció i coordinació assistencial i executives en l'àmbit dels 
centres socials de caràcter residencial, per al compliment de les mesures previstes en el Decret llei 
12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari 
integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la 
Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.  
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8110A/1791972.pdf 
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INSTRUCCIONS CatSalut 

Instrucció 02/2020 del Servei Català de la Salut, de 26 de març, d’adopció de mesures 
extraordinàries en matèria de coordinació i ordenació organitzativa dels serveis assistencials 
comunitaris. 
https://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/articles/instruccio-02-2020 

 

 

DECRETS LLEI (GENERALITAT)  

DECRET LLEI 12/2020, de 10 d'abril,  
pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització 
pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, per pal·liar 
els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. 
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/dl/2020/04/10/12 
 

 

Normativa de l’Estat (ordres del Ministeri) 

Orden SND/265/2020, de 19 de marzo,  
de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, 
ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3951.pdf 
 

Orden SND/275/2020, de 23 de marzo,  
por la que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de 
información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la 
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4010.pdf 

 

Orden SND/295/2020, de 26 de marzo,  
por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales 
ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4156.pdf 
 


