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Pla IMA BCN (i postIMA) 

De coordinació del dispositiu sanitari territorial de la ciutat en resposta a 

un Incident de múltiples afectats/afectades a Barcelona.  

I en el període postIMA. 
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Una situació IMA es dona quan per un esdeveniment únic o múltiple i simultani de tipus 

incidental, accidental o social (man made)*, voluntari o involuntari, es produeix un nombre 

d’afectats/afectades físics i/o psicològics, adults i pediàtrics, tant elevat que el dispositiu 

sanitari públic d’urgències i emergències pot veure’s desbordat i amb dificultats per atendre’ls 

en els primers trenta minuts amb la conseqüent emergència social; i que te o pot tenir un 

elevat impacte sobre la xarxa assistencial pública d’atenció no urgent de la Ciutat de 

Barcelona. 

Sense limitacions derivades de les capacitats: físiques, sensorials, intel·lectuals, ... de les 

persones afectades. Ni de les procedències: autòctons, estrangers. 

*Els incidents NBQ, epidemiològics, naturals, ... i la situació de saturació d’Urgències tenen un tractament particular. 

L’IMA social mereix un capítol accessori: apèndix 1. 

 

Per convenció i per continuïtat històrica emprem el terme ‘incident’ en lloc del 

d’’esdeveniment’. 

Per facilitar la lectura del document empararem el genèric ‘afectat’ des d’ara. 

 

Des del Pla IMA BCN parlarem d’afectat/afectada. La condició de víctima incorpora altres 

aspectes i correspon definir-la al Departament de Justícia i al Ministeri d’Interior. 

 

La identificació correcta i la traçabilitat dels afectats en tot el procés d’atenció és critica i ha ser 

inequívoca des de la primera atenció en el terreny fins al final del procés assistencial a fi de 

garantir el seguiment dels afectats, l’avaluació del incident i, fonamentalment, el postIMA. I la 

resta d’actuacions derivades. 

La dels afectats psicològics ha de ser minuciosa donat que es manifesten al llarg de força 

temps. 

 

L’objectiu d’aquest document és formalitzar el mecanisme de resposta IMA consensuat a la 

Ciutat per part del conjunt d’entitats sanitàries SISCAT, el Sistema d’emergències mèdiques i el 

Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) (CatSalut) (i d’altres institucions implicades) a fi i efecte 

de, si es el cas, executar les activitats previstes i necessàries durant un IMA amb la màxima 

rapidesa i eficàcia com una  organització sistèmica i estructurada. 

I el de resposta postIMA. 
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El Pla IMA BCN és un document d’accés públic tot i que alguns dels seus aspectes, per la 

necessària prevenció, no hi figuren i es custodien de manera reservada. 

 

Resum executiu  

La catalogació i l’activació d’una situació com a IMA, pel que fa a l’atenció sanitària i 

psicosanitària, correspon al Sistema d’Emergències mèdiques (SEM) aliniat amb el Centre de 

coordinació operativa de Catalunya (CECAT). La desactivació, igualment. 

I al Cap de Guàrdia del SEM en aquelles situacions de risc col·lectiu que determini. 

O, si es produeix una amenaça a la integritat estructural i/o funcional, per part del Centre 

sanitari implicat. 

A Barcelona ciutat (i en alguns altres municipis de l’Àrea metropolitana) s’associa amb el 

Centre d’Urgències i emergències socials de l’Ajuntament de Barcelona (CUESB) per l’atenció 

psicosocial derivada de l’emergència. 

 

L’IMA es classifica segons el Pla territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), en 

Nivell I: Incidents  que poden ser resolts amb els recursos de zona: 6 afectats greus (triatge 

vermell) o 10 de qualsevol categoria.  

Nivell II: Incidents que precisen l’activació de altres recursos per no veure afectada la operativa 

ordinària de la zona (fora d’isòcrona): 10 afectats greus (triatge vermell) o de 10 a 100 afectats 

de qualsevol categoria. 

Nivell III: Incidents que precisen l’activació generalitzada de recursos de tot el territori. De 100 

a 500 afectats de qualsevol categoria. 

Nivell IV: Incidents amb necessitats assistencials que precisen l’activació generalitzada del 

màxim de recursos de tot el territori. Més de 500 afectats de qualsevol categoria. 

 

En un IMA s’hi poden identificar diversos blocs consecutius d’atenció sanitària: el 

prehospitalari en el terreny, el de la interfície terreny–centres, el de l’atenció en els centres 

sanitaris, el de coordinació territorial del dispositiu sanitari i el de continuïtat postIMA que 

s’inicia immediatament desprès de la desactivació del IMA. 
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El comandament, la coordinació i l’actuació prehospitalària: atenció sobre el terreny i 

evacuació dels afectats correspon al SEM; també la mobilitat intercentres (indicat a 

PROCICAT). 

El dispositiu sanitari de Bombers de la ciutat de Barcelona s’hi incorpora en el marc del PAEM 

de l’Ajuntament de Barcelona i d’acord amb la Carta municipal de la ciutat. 

LLEI 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona (DOGC 2801 de 08-01-1999 i BOE 28 de 2-2-1999) 

Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para la actuación en situaciones de emergencia en los 

casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública (BOE n° 191, de 10 de agosto de 1985)  

 

L’accessibilitat des de l’escenari IMA als Centres sanitaris: seguretat, corredors, ...  corre a 

càrrec de la Guàrdia urbana de Barcelona (GUB). Igualment, la del buidatge/desocupació. 

Es disposa d’un procediment operatiu acordat entre GUB, els Hospitals i el Consorci Sanitari de 

Barcelona (CSB). GUB es coordina amb la resta de Policies locals; si cal. 

 

L’atenció directa, física i psicològica, en els centres sanitaris la duen a terme els Hospitals i els 

Centres d’urgències d’Atenció primària (CUAPs i CAPIBE) de la Xarxa pública de Salut (SISCAT).  

Els hospitals d’aguts amb servei d’urgències tipus CUAP: Sagrat Cor, Plató i Dos de maig el 

transformen en servei d’urgències hospitalari per un període inferior a les 24 hores; aquells 

sense servei d’urgències generals (Fundació Puigvert i Hospital Sant Rafael) s’associen a 

l’hospital terciari de la seva Àrea integral de Salut (Hospital Sant Pau i Hospital Vall d’Hebron, 

respectivament). 

El conjunt constitueix el Grup sanitari de PROCICAT. 

 

L’Hospital garanteix l’activitat ordinària durant el IMA i l’activitat programada ineludible del 

Centre en el Pla IMA. La necessària reserva de recursos correspon a la Gerència: la gestió 

assistencial a la Direcció mèdica/assistencial. 

 

El suport al buidatge IMA dels Hospitals correspon a l’Atenció intermèdia (AI). 

 

La continuïtat postIMA es du a terme en les consultes externes dels Hospitals i en l’Atenció 

primària de Salut. La psicològica en el Dispositiu comunitari IMA amb suport expert. 

 

La coordinació IMA del dispositiu sanitari territorial correspon al CSB en la seva funció de Regió 

Sanitària de CatSalut. També la desactivació i la gestió de la continuïtat assistencial postIMA.  

Informació 

reservada 1 

Document 

PROCICAT 

http://w3.bcn.es/fitxers/ajuntament/dog080199cartacat3.319.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/bombers/pdf/ca/PEM-13057.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/bombers/pdf/ca/PEM-13057.pdf


   
 

Darrera revisió: 29/11/2017 Revisor: DCP Página 6 
 

 

La mobilització dels professionals en una situació IMA es regeix per la Llei 7/2006, de l’exercici 

de les professions titulades i dels col·legis professionals, article 13.  

 

Els Hospitals de Barcelona disposen d’un Pla IMA propi on s’hi descriu el mecanisme de 

resposta previsible amb contingut variable segons la seva estructura i cultura assistencial i 

organitzativa però amb els elements fonamentals compartits. Inclouen la resposta psicològica i 

social sanitària. 

L’Atenció primària de Salut (CUAPs i CAPIBE) disposa d’un mecanisme de resposta conjunta 

que l’homogeneïtza a la ciutat. Força Centres també del seu propi Pla IMA. 

L’AI, també; cada Centre ha redactat el seu propi Pla IMA. 

El Pla IMA de Centre concreta les funcions i les responsabilitats del comandament i dels 

professionals així com la capacitat i les limitacions en la seva resposta IMA. 

 

El Comitè de Direcció de cada Centre l’elabora, dota i ratifica i manté el procediment adient de 

difusió, formació i record periòdic. S’actualitza sempre que es produeix una alteració 

substancial, estructural o funcional, de llarg recorregut o definitiva, que l’afecti. 

El Pla IMA de Centre no és un pla de gestió de riscos ni d’autoprotecció, ni una reunió 

d’accions de millora, ni un tractat sobre emergències. 

 

El Pla IMA BCN el composen el conjunt dels Plans IMA propis de cada Centre SISCAT de la 

ciutat, els mecanismes de resposta IMA conjunta i el del propi del CSB. I el de la interfície amb 

l’esfera educativa: IMA social. 

Incorpora la postIMA. 

El marc legal del Pla IMA BCN es PROCICAT. 

El manteniment correspon a la Gerència del CSB; la ratificació, a la seva Comissió permanent. 

L’actualització i revisió serà anual i pública 

 

Periòdicament el SEM, el CSB i els propis Centres l’estressen amb els corresponents simulacres 

i exercicis. 

 

  

Informació 

reservada 2 
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Pla IMA BCN 
Context 

L’objecte del Pla IMA BCN és un IMA confirmat de nivell I o II, de localització única o dispersa. 

El de tipus III-IV, en funció de les seves característiques i moment, es podrà considerar d’àmbit 

ciutadà o metropolità a criteri del SEM i de PROCICAT. 

 

El Pla IMA BCN recull les mesures de preparació, la cadena de comandament i de coordinació 

integrat, les primeres decisions i accions, les funcions primordials de cada entitat SISCAT i la 

capacitat de resposta previsible i conjunta (inclòs el buidatge) del dispositiu assistencial, centre 

a centre i a nivell de la Ciutat, en les successives onades i pel flux espontani IMA; el retorn a la 

normalitat i la continuïtat postIMA. 

 

L’àmbit d’actuació del Pla IMA BCN es defineix gràficament en el diagrama 1, basat en 

PROCICAT però ajustat a la realitat de Barcelona.  

 

Diagrama 1 

 

 

Els Centres de coordinació IMA que defineix PROCICAT son el 
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intermèdia
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municipal, CECOPAL
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Xarxa Hospitalària

Xarxa de CUAPs

Xarxa Salut pública

Àmbit social
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• CECAT, operativa de Catalunya; te com a objectius: la comunicació, la coordinació, el 

suport, la informació, la optimització d’esforços i recursos, que es necessiten en una 

situació d’emergència. És el marc operatiu i integral del Pla IMA BCN. 

• CECOPAL, operativa municipal, on es realitzen i coordinen les accions determinades en 

el Pla municipal o les que determina el director del pla. 

• CCA, de Comandament Avançat, de coordinació “in situ” dels diferents grups actuants. 

 

Les línies sanitàries a atendre durant un IMA en els Hospitals i en l’Atenció primària son: el 

propi IMA (afectats traslladats pel SEM i d’accés espontani), les urgències ‘ordinàries’ i 

l’activitat derivada de l’ocupació i l’activitat programada ineludible del Centre. 

 

La distribució dels afectats IMA es equilibrada entre els diversos Centres i ajustada a la seva 

capacitat de resposta en el moment d’ocurrència del IMA a fi de retardar l’aparició d’una 

hipotètica saturació. Es du a terme a criteri del CECOS (Gestor SEM del procés assistencial). 

 

La resposta IMA correspon al conjunt del dispositiu sanitari públic de forma ordenada i 

esglaonada tal i com s’indica en el diagrama 2. 

 

Diagrama 2. 
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Activació de la resposta sanitària en una situació IMA. 

1 Avís  

El procediment de l’activació d’un IMA es descriu a la ‘Fitxa del procediment d’activació del 

CECOS en cas d’IMA de PROCICAT (veure’n la pàgina 42).  

El CECOS, un cop coneix la situació, avisa el dispositiu assistencial del territori sense cap altra 

conseqüència en aquell moment (prealerta PROCICAT). 

 

2a Confirmació i activació  

Un cop es confirma la situació sobre el terreny (emergència 1 o 2) el CECOS pren contacte 

immediat via ràdio, telefonia fixa o satèl·lit amb el interlocutor únic dels Centres de destí: 

Hospitals i CUAPs i CAPIBE: Cap de guàrdia o responsable específic indicat en el seu Pla IMA 

informant-los sobre la situació i demanant-los la capacitat real d’absorció en base a la seva 

situació assistencial i a les previsions immediates. 

Simultàniament, el Cap de Sala SEM activa, al ritme del esdeveniments, els Hospitals amb 

serveis d’urgències tipus CUAP per que el transformin en urgències hospitalàries per un 

període inferior a 24 hores.  

Aquesta informació s’actualitza àgilment i contínua a demanda del CECOS. 

 

Simultàniament, CECOS desplaça un interlocutor SEM a cada centre activat qui pren el 

comandament del TSNU en el terreny per ordenar el trasllat intercentres. 

 

Els missatges IMA son: 

D’activació global IMA (PROCICAT) D’evacuació individual d’1 afectat, basat en el 
check list del Codi Politrauma 

• Localització del IMA  

• Tipus de situació: IMA I, II, III-IV 

• Centres activats simultàniament 

• Nombre i tipologia, aproximada, dels 
afectats 

o ambulants, lleus, moderades i 
greus/molt greus (estables/inestables) 

o adults, pediàtrics, embarassades 

• Recursos crítics simultanis i 
previsiblement necessaris 

• intensius i anestèsia 
o quiròfans: ordinaris / especials; èmfasi 

1. Sexe (dona / home) 
2. Edat (en anys o mesos/dies en nens)  
3. Prioritat (0, 1, 2, 3)  
4. Tipus d’accident (Alfa)  
5. Zona del cos (Charlie)  
6. Respiració (Romeo)  
7. Estat hemodinàmic (Hotel)  
8. Nivell de consciència (GCS) (Golf)  
9. Temps previst d’arribada 
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en traumatologia 
o específics: cremats, cambres, ... 

 

2b La Gerència CSB activada pel CECOS, via telefonia fixa o satèl·lit, es desplaça al CECAT i 

pren el Comandament i la coordinació del dispositiu assistencial del territori. Mentre no 

s’activa, la funció correspon al Cap territorial del SEM. 

 

La Gerència CSB al seu torn, activa  

• els Directors d’Àrea integral de Salut (AIS) que s’incorporen a l’Hospital terciari activat 

del seu territori amb funcions de coordinació del dispositiu assistencial de l’AIS 

• el CUESB, si no ho ha fet el SEM 

• a la resta d’actors a mesura que calgui 

 

3 Activació interna, seqüència. 

El Cap de guàrdia, apoderat per la Gerència en el Pla IMA del Centre, durant el període de 

latència IMA (entre l’alerta i l’arribada dels primers afectats), activa el Pla IMA del Centre, 

inicia el procediment de reclutament del personal present i dels que s’activin o retornin i els de 

desocupació i/o buidatge (caps als centres sociosanitaris de la seva Xarxa territorial), 

d’expansió d’urgències, crítics i quiròfans i desdobla, a Urgències, el flux IMA de l’ordinari si es 

fa necessari. 

 

L’ordenació territorial de la resposta IMA es planteja en base a la xarxa assistencial dels AIS 

que es presenta en el quadre 1. 
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Quadre 1. Xarxa territorial IMA 

El respecte de l’ordenació territorial en xarxa permet que les interlocucions, els fluxos i els 

circuits assistencials entre els proveïdors del territori siguin les habituals amb la intenció 

d’agilitzar les transferències. 

 

Comitè de Crisi IMA del CSB 

La composició i funcions del Comitè de Crisi del CSB son: 

• Gerent/a del CSB 

o Funció: comandament del dispositiu territorial de resposta IMA 

o Activació: immediata pel CECAT 

o Ubicació: CECAT 

o Permanència: fins a la desactivació del IMA 

• Directors/es d’Àrea Integral de Salut (AIS) 

o Funció: coordinació del dispositiu territorial de l’AIS 

o Activació: Gerent CSB 

o Ubicació: Hospital terciari de l’AIS 

o Permanència: fins a la desactivació del IMA 

• Oficina virtual IMA 

o Coordinació global on line de la resposta IMA ‘física’ i ‘psicològica’ 

o Post IMA: centralització de la informació, valoració, relació amb altres 

administracions, simulacres, revisions periòdiques,  .. 

o Activació: immediata, motu propio 

o Ubicació: CSB, volant 

o Permanència i composició: Responsable IMA del CSB: el tècnic d’Urgències 

(durant 1 setmana), el de Salut mental, el d’Atenció primària i el de Sistemes 

d’informació (durant 1 mes), un tècnic d’Atenció al Ciutadà i el responsable de 

la relació amb l’Ajuntament de Barcelona (6 mesos). 

El Comitè de crisi te caràcter vidual i es comunica per telèfon mòbil i whatssap. 

El Comitè de crisi es avaluat dos mesos desprès de l’ocurrència del IMV pel CECAT. 
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Capacitat de resposta SISCAT a Barcelona 

La resposta hospitalària la proporcionen l’Hospital Vall d’Hebron, l’Hospital Sant Pau, l’Hospital 

Clínic, el Parc de Salut Mar (inclòs l’Hospital de l’Esperança) i l’Hospital Sant Joan de Deu. 

Els Hospitals Dos de maig, Plató i Sagrat Cor, en les condicions que s’han detallat. 

 

La capacitat de resposta IMA de l’Hospital està condicionada estructuralment i funcional per la 

tipologia d’afectats que pot rebre i que pot atendre amb seguretat: sempre en funció de la 

situació particular del Centre en el moment d’ocurrència del IMA.  

I per aquelles que no pot atendre per mancança de recursos professionals, físics o tecnològics, 

de diagnòstic i/o de tractament adequats. Ex.: pediàtrics, crítics, algunes lesions, ... 

Inclou els CUAPs transformats temporalment en Urgències hospitalàries que atenen de 

manera extraordinària i sense riscos urgències tipus MAT III be procedents del IMA be com a 

urgència ordinària.   

La capacitat de l’aparellatge crític: radiologia: portàtil, TC, ecografia, ... i laboratori, de les eines 

de suport vital: monitors, respiradors, CPAP, …  i del Banc de sang completen aquest punt.  

El Pla IMA de cada Centre ho concreta. 

 

La resposta del Hospitals està influenciada 

• pel ritme d’afluència dels afectats: 

• en onades successives en el cas dels transportats pel SEM i altres unitats sanitàries 

(Bombers); son coneguts amb antelació i disposen d’algun tipus d’informació clínica 

prèvia. 

La resposta de l’Hospital s’hi sincronitza.  

• espontània, d’aquelles que ho fan pels seus propis mitjans. L’experiència ‘París’ 

identificà, com a tals, un 15 % del total; altres, fins a un 75%. El ritme és imprevisible i 

decreixent amb el temps, el professional receptor no disposa de cap informació 

assistencial prèvia 

• pels rols que, a criteri del SEM, hagi d’assumir en funció del IMA: roda secundària 

d'evacuació, primera estabilització,...  

 

• per l’estat de les Urgències en el moment de l’ocurrència del IMA; pel que fa a 

l’atenció als malalts no IMA es suggereix que  

Informació 

reservada 3 

Informació 

reservada 4 
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a. s’efectuï el triatge i que les situacions catalogades com MAT IV o V s’adrecin als 

CUAPs (amb el preceptiu informe de triatge (ALTU) publicat a HC3). La resta, 

s’atendran. 

b. els MAT IV o V ja triats i que es trobin dins de l’àrea assistencial i en procés de 

diagnòstic i/o tractament s’atenguin (acord octubre 2016, informació reservada).  

a. se’ls respecta el interès en ser atesos a l’Hospital (amb major demora). 

A les persones que estan fora de l’àrea assistencial (encara no triats) però dins del recinte i que 

no acceptin dirigir-se a un altre Centre se’ls tria i s’incorporen a l’opció corresponent dels 

apartats anteriors. 

Es la primera fase del buidatge del Centre. 

 

• pel nombre de professionals que es disposa a urgències, intensius, quiròfans... ; està en 

funció de la 

• reubicació dels professionals presents 

• ubicació dels professionals activats o retornats 

o la mobilització crítica es la del personal d’infermeria. 

• afluència de professionals voluntaris coneguts 

• disponibilitat d’equips de relleus o reserva, en conjunt, està condicionat pel moment 

d’ocurrència del IMA.  

Es recomana estructurar una reserva de recursos per relleus i descansos. 

Convé disposar d’un pla d’acollida de voluntaris per evitar el col·lapse i el retorn espontani o 

aleatori per evitar el ‘soroll’ de professionals sense funció. 

 

• per la capacitat d’expansió dels espais i dels recursos físics d’urgències: triatge, RCP, boxes 

d’atenció i d’observació; de crítics i semi crítics; de quiròfans (convencionals, CMA), 

d’anestèsia, ... 

L’element facilitador d’aquest aspecte es el procediment de manteniment preventiu que ha 

d’assegurar la disponibilitat de l’aparellatge, eines portàtils, ....  

La capacitat d'absorció inicial i la de recepció progressiva d’afectats és una informació crítica 

pel CECOS. 

 

El conjunt d’accions descrits es completen amb la capacitat  

Informació 

reservada 5 

Informació 

reservada 6 

Informació 

reservada 7 
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• de buidatge/desocupació de l’ hospitalització convencional en resposta a la necessitat 

de recursos en un IMA. 

La mobilització de malalts es sempre individualitzada i sense risc, el criteri clínic preval en tots 

els casos; els candidats estan en condicions de ser traslladats i rebre garanties de continuïtat 

assistencial: farmàcia, informació, programació, ...  

La decisió sobre cada cas correspon al facultatiu responsable; la global, a la Direcció mèdica del 

Centre incorporant al procés les UFISS, els Serveis de Geriatria, les unitats de Treball social, ...  

L’execució, a Admissions. 

La mobilització d’adults o pediàtrica es tracta de forma separada. 

Un malalt implicat en el buidatge de llits es considera un afectat IMA; la traçabilitat d’aquestes 

situacions es crítica. 

 

La cadència de sortida de les altes amb destí a l’Atenció intermèdia (AI) es descriu en la sessió 

corresponent. 

 

• de limitar, temporalment, els ingressos a l’Hospital per activitats diferibles i no vitals: 

• desprogramant els que s’havien d’efectuar en els dies següents 

o s’eviten les desprogramacions o anul·lacions massives  

• anul·lant activitats, encara no iniciades: de malalts ingressats, amb o sense alta 

d’hospitalització. Si es amb alta, cal concretar si ho son amb o sense retorn 

planificat. 

• evacuant altes o trasllats anticipats preferentment definitius 

 

La capacitat de resposta assistencial IMA de l’Atenció primària (AP) es complementària de la 

de la del dispositiu hospitalari. 

La seva funció, en aquesta situació, es garantir l’atenció, previ triatge, dels afectats IMV tipus 

MAT IV i V i dels casos habituals d’idèntica catalogació que hi continuïn acudint. 

 

El dispositiu IMA de l’AP el conformen els Centres d’urgències d’Atenció primària (CUAPs): 

Casernes, Manso, Horta, St Martí, Gràcia, Cotxeres, Peracamps i el Centre d’Atenció pediàtrica 

integral (CAPIBE). I els CAPs si es necessari i de manera extraordinària. 

Excepcionalment (IMA III i IV), s’activen durant 24 hores, les línies pediàtriques d’AP. 

AP Model 

compartit  
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Aquesta possibilitat requereix formació prèvia específica en triatge pediàtric als professionals 

afectats. 

 

El dispositiu te algunes limitacions horàries a setembre de 2017. 

• CAPIBE: operatiu únicament de 8:00-22:00 

• CUAP Gràcia: operatiu únicament de 8:00-24:00 

 

L’activa el CECOS total o parcialment en funció de la seva magnitud mitjançant telefonia 

satèl·lit. mòbil o fixa. 

El SEM únicament hi adreça els codis META ‘verd’ equivalents als MAT IV i V llevat d’acord 

puntual entre aquest i el CUAP/CAPIBE. 

Els fluxos d’arribada IMA poden provenir també dels Hospitals del territori o ser espontanis ... i 

coexistir amb els no IMA. 

 

El suport psicosocial a afectats directes i indirectes ateses en el CUAPs i CAPIBE correspon al 

(Col·legi de Psicologia de Catalunya-COPC) i es detalla en l’apartat corresponent. 

 

L’activació IMA implica  

• la mobilització de professionals del CUAP  

• l’acceleració de l’atenció amb la major desocupació possible 

• l’ampliació de punts d’atenció (inclòs aparellatge i material) dins del propi CUAP si 

físicament es possible.  

• l’activació secundària, en horari ordinari, dels Serveis de Radiologia d’Atenció primària 

i, fora d’hores, dels de l’Atenció especialitzada  

 

Si la situació ho demana els responsables dels CUAPs Casernes, Manso, St Martí i Cotxeres i del 

CAPIBE activen temporalment i limitada el CAP adjunt en el mateix recinte per així ampliar els 

punts d’atenció incorporant-hi alguns professionals del CAP. 

Aquest dispositiu extraordinari atén malalts MAT IV i V no IMA prèviament triats pel CUAP. Els 

pròpiament IMA es concentren en el recinte del CUAP. 

L’expansió no ha d’interferir en excés l’atenció ordinària; per aquest motiu, cal preveure’n els 

límits.  

Informació 
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El CUAP Gràcia, el CUAP Peracamps i el CUAP Horta no tenen, a febrer de 2017, aquesta 

possibilitat. 

 

Els CUAPs que comparteixen recinte amb un centre d’Atenció intermèdia i/o de Salut mental 

ambulatòria establiran fluxos IMA especials.  

Sempre que així ho indiquin en el seu Pla IMA i ho acordin entre ells. 

 

La continuïtat assistencial dels IMA atesos pels CUAPs i CAPIBE es cap l’EAP que els hi 

correspongui programant el seguiment en les agendes dels EAPs, si es possible. 

 

Els casos que, a criteri clínic, ho requereixen poden ser transferits a les unitats d’urgències 

hospitalàries del territori com d’habitual amb qui ja es disposa de mecanismes d’interlocució. 

 

El Suport assistencial IMA de l’Atenció intermèdia (AI) de BCN no ho es específicament pel IMA 

si no al procés de buidatge / desocupació d’urgències i de les sales d’hospitalització 

convencional de l’Atenció especialitzada (AE).   

El flux pròpiament IMA hi arriba convertit en ordinari en uns dies. 

 

L’activa específicament el Cap de Guàrdia d’Hospital (o pels professionals que s’indiqui en el 

seu Pla IMA). La desactiva la Gerència del CSB. 

L’Hospital Sant Joan de Deu no s’hi inclou. 

Els Hospitals Plató, Sagrat Cor i Dos de maig tenen accés a subaguts durant 24 hores. 

 

La seva funció és la continuïtat del tractament iniciat en l’AE per la qual cosa la tipologia de 

malalts traslladats no pot diferir de l’habitual llevat d’acord específic i puntual entre els 

interlocutors del dos àmbits. S’aborda emprant els circuits habituals en la xarxa territorial IMA; 

si la necessitat supera les previsions l’AI te la capacitat de modificar temporalment la tipologia 

contractada de llits: de llarga estada a subaguts o convalescència; es recomana que els 

interlocutors dels dos àmbits siguin els mateixos que habitualment per, respectant les 

dinàmiques existents, ser més efectius.  

 

Informació 
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La capacitat d’expansió física del Hospitals d’AI es limitada; no així la capacitat de convertir 

temporalment i de manera reversible llits d’una tipologia sociosanitària en una altra alterant, 

momentàniament, la cartera de serveis contractada. 

 

La xarxa territorial, pel que fa a l’AI, facilita una capacitat de suport equilibrada entre territoris. 

La durada màxima de l’activació de l’AI es inferior a 24 hores des de la seu inici; llevat d’una 

situació excepcional (IMA III i IV). 

El primer grup de trasllats pot arribar a l’AI 4 hores desprès de l’activació. El segon, 2 hores 

més tard i així successivament fins a la finalització.  

 

La continuïtat assistencial dels traslladats es garanteix amb la transferència de informació 

clínica: document ALTA, publicat a HC3 i amb el pla de tractament actualitzat. Si es necessari 

l’AE completa la farmàcia i el material sanitari que necessitat el malalt traslladat. 

 

En una situació IMA els ingressos directes des de l’AP es suspendran durant 24-48 hores.  

 

L’eina de comunicació es la telefonia satèl·lit o la telefonia fixa. 

El flux de sortida de l’AI es l’habitual; a criteri de l’AI es pot activar l’ATDOM o l’EAR (preAlt). 

 

Altres aspectes 

No cal cap diferenciació IMA en el Sistema d’informació del Centres d’AI. 

No cal un dispositiu específic de suport psicològic. 

 

  

AI Model 

compartit  
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Mecanisme compartit d’intervenció psicològica IMA 

La dimensió psicològica en un IMA es comporta de manera diferent al de la ‘física’; en concret: 

• els afectats psicològics poden procedir del lloc del incident, dels dispositius 

assistencials, acudir espontàniament, ... i ser-ho directes o indirectes 

• l’afectació pot aparèixer de manera immediata o tardana i durant un període que 

s’estima entre l’ocurrència i els 12 mesos des de l’incident en funció del seu impacte social  

• la reacció psicològica pot aparèixer de manera prèvia, simultània o consecutiva a la 

lesió física o sense ella; en adults, nens i adolescents 

• no es infreqüent l’existència d’afectats ‘ocults’  

• el nombre d’afectats ‘psicològics’ és, habitualment, superior al dels ‘físics; s’estima que 

en una proporció de 4 a 1 als que cal afegir els intervinents que ho necessitin 

 

L’atenció que se’n deriva demana triatges consecutius i criteris clars i compartits (d’acord amb 

les guies internacionals) tant d’inclusió i d’exclusió com de continuïtat cap al Dispositiu 

comunitari IMA (que es descriu més endevant). 

 

L’atenció, el seguiment i l’avaluació requereixen, per part de totes els intervinents, una 

correcta identificació dels afectats de la seva procedència: IMA_S: traslladats pel SEM, IMA_E: 

accés per mitjans propis i de l’afectació amb l’aplicació dels corresponents codis diagnòstics i 

codis E (de causa externa). 

L’avaluació del IMA es durà a terme mitjançant el CMBD de Salut mental. 

 

L’atenció als professionals es situa en el marc dels respectius programes de Salut laboral i 

Prevenció i es responsabilitat de la Gerència de cada entitat. 

 

Dispositiu i fases de la intervenció psicològica IMA. 

Les fases de la intervenció segueixen la cronologia del IMA, l’evolució del seu impacte i els 

nivells descrits per la Inter Agency Standing Committee (IASC). 

 

El mecanisme de resposta es aplicable tant per l’IMA amb un gran nombre d’afectats físics i 

psicològics (‘gran IMA’) com per aquell que, sense afectar físicament persones, si ho fa 
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psicològicament (‘petit’ IMA), també a l’IMA social. En ambdós casos, està alineat amb 

PROCICAT. 

 

L’activació correspon al SEM en coordinació (a la ciutat de Barcelona i en alguns municipis de la 

Regió metropolitana) amb el Centre d’Urgències i emergències socials de Barcelona (CUESB) i 

la desactivació al SEM i al CSB. 

SEM i CUESB disposen d’un protocol vigent de cooperació i col·laboració.  

Fora de l’àmbit citat l’atenció corre càrrec del SEM. 

 

La intervenció en el terreny i durant les primeres 72 hores consisteix en suport emocional 

primerenc i bàsic dels afectats ‘META verds’ correspon al CUESB qui pot activar (i desactivar) 

altres entitats col·laboradores: Creu Roja, Col·legi de treball social de Catalunya, Col·legi de 

Psicologia de Catalunya ... Les funcions son 

• el triatge psicològic per identificar les situacions de reacció d’estrès agut (prioritat alta) 

i derivar-les als centres de suport 

• l’estabilització psicològica dels afectats, la recuperació de l’autocontrol i l’autodomini, 

el restabliment de les seves capacitats d’afrontament personal i la connexió amb la 

xarxa natural de suport social 

• informar de la simptomatologia reactiva i adaptativa i del dispositiu d’atenció 

disponible; del propi CUESB i del 061 CatSalut respon i de la xarxa pública de salut  

 

El CUESB disposa com a xarxa extraordinària i immediata de suport (durant menys de 72 hores) 

de l’Hospital Sant Pere Claver i de la Unitat de Trauma, Crisi i conflictes de la UAB (UTCCB-UAB, 

Centre acreditat per CatSalut); aquestes dues entitats son activades pel CSB. Es desactiva 

progressivament un mes desprès de l’ocurrència de IMA. 

La intervenció de la xarxa extraordinària ho és en resposta a demandes concretes i pot ser 

individual o grupal. 

 

La continuïtat informacional s’assegura mitjançant el registre d’atesos i la generació de la 

corresponent informació assistencial individual (i clínica, si es el cas) i el seu trasllat be als 

Centres sanitaris be al CSB per la seva publicació a HC3. 

 

Conveni 

CSB-UTCCB 

Conveni 

SEM-CUESB 
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La intervenció psicosanitària és responsabilitat de la xarxa pública de salut (a Barcelona, 

coordinada pel CSB, en la seva funció de Regió Sanitària de CatSalut) i implica a tots els 

proveïdors i professionals que la composen; consta de tres elements; el primer, ja comentat 

amunt; el segon, la proporcionada pels Centres Hospitalaris i en els CUAPs i, el tercer, de 

continuïtat a mig i llarg termini per part del Dispositiu comunitari IMA.  

 

L’hospitalària corre a càrrec de les urgències de Psiquiatria dels Hospitals terciaris: Vall 

d’Hebron, Sant Pau, Clínic, del Mar i Sant Joan de Deu. Les seves característiques son:  

• lloc d’atenció: urgències generals, unitats assistencials específiques, ... 

• dispositiu professional: guàrdia de Psiquiatria, equips de resposta IMA ‘latents’, 

activació de psicòlegs localitzables... 

• durada del dispositiu: menys de 72 hores. 

• prioritat d’atenció:  

1. agitació, desorientació, hiperactivitat o sospita de crisi greu 

2. persones amb antecedents psicopatològics, infants, gent gran, població no 

autòctona 

3. suport a personal sanitari i para sanitari 

• si es el cas, l’afectat pot ser ingressat a hospitalització o en unitat d’aguts  

• la continuïtat ambulatòria pot ser cap a les consultes externes de Psiquiatria i 

Psicologia i, en tot cas, cap al Dispositiu comunitari IMA 

• la continuïtat informacional ja s’ha indicat 

L’abordatge social correspon a les unitats de Treball social sanitari dels Centres en coordinació 

amb els Serveis de Psiquiatria i Psicologia i es desplega en un apartat específic. 

El seguiment discrecional hospitalari, si es el cas, es du a terme a les Consultes externes del 

Servei de Psiquiatria i Psicologia dels Hospitals terciaris de forma prèvia al retorn dels afectats 

a la comunitat. 

 

Els Hospitals disposen del seu propi Pla d’intervenció psicològica incorporat al Pla IMA del 

Centre i el seu responsable forma part del Comitè de crisi IMA. 

 

L’àmbit hospitalari disposa d’un segon esglaó (amb funció IMA o no IMA) a càrrec de l’Hospital 

de la Mercè per situacions que corresponguin al seu perfil assistencial: persona gran en 
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situació de crisi (malaltia mental i disminució de la funcionalitat/fragilitat) i/o trastorns 

cognitiu/demència amb símptomes psiquiàtrics i conductuals prominents procedents del 

procés de drenatge d’hospitalització dels Hospitals terciaris. 

 

L’assistència als afectats que siguin adreçats o s’adrecin als Serveis d’urgències d’un Hospital 

de segon nivell que no disposen d’urgències de Psiquiatria i Psicologia (HsPS): Sagrat Cor, Plató 

i Dos de maig, a un CUAP o al CAPIBE corre a càrrec del COPC; el mecanisme descrit en el 

Conveni es comú i compartit per tota la ciutat. 

 

La funció del COPC és la de triatge psicològic, assignació de suport psicològic (individual -

grupal), indicació de la necessitat de continuïtat assistencial (segon triatge), avaluació i 

seguiment del incident.  

Els professionals del COPC elaboren informes de cada intervenció individual i, fins on sigui 

possible, de les grupals que es lliuraran a les Direccions assistencials dels Centres on s’hagi  

produït l’assistència a fi de que siguin publicats a HC3. 

El registre dels casos tractats correspon als Centres (Hospitals terciaris, HsPS i CUAPs). 

 

Paràmetres de la resposta 

• virtualitat del dispositiu: 24 h x 365 dies 

• disponibilitat en menys de 2 hores 

• atenció in situ en espais facilitats pel receptor tant per l’atenció individual com per la 

grupal 

• si cal algun tipus de material el facilita el COPC 

• durada del dispositiu: 6 hores per l’atenció Individual i 12 per la grupal 

• la intensitat de la intervenció es concreta in situ i en el moment entre el responsable 

del Centre i el coordinador del COPC 

• la continuïtat immediata es cap al dispositiu d’Atenció primària  

• el suport als professionals intervinents estarà integrada en el dispositiu general  

 

Els CUAPs que comparteixin recinte amb un Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) o Centres 

de Salut Mental Infanto Juvenil (CSMIJ) podran coordinar-s’hi de manera específica.  

La fase postIMA te un un capítol propi 

Conveni 

CSB-COPC 
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Model compartit d’intervenció IMA de Treball social sanitari en els Hospitals  

1.- Marc legal 

El Treball Social Sanitari (TSS) és l’especialització de l’acció social en el marc de l’atenció a la 

salut. Als hospitals els professionals del TSS tenen com objectiu l’avaluació i la resolució, 

mitjançant el diagnòstic social sanitari, de les conseqüències que la malaltia o una determinada 

situació té en les persones (o en els afectats IMA). 

En el cas d’un IMA amplia excepcionalment la seva activitat als afectats indirectes, malalts o 

no.   

 

El marc jurídic es la Llei de Serveis Socials de Catalunya (12/2007, d’11 d’octubre) article 3 i 7.  

La Direcció General de Protecció Civil i el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT) 

disposen d’un Conveni (21/06/2012) que per una situació d’emergència o catàstrofe en l’àmbit 

Catalunya i formant part del  grup logístic de PROCICAT fixa la intervenció del TSCAT; en el lloc 

d’ocurrència. 

A Barcelona ciutat aquesta funció la desenvolupa el CUESB qui pot activar discrecionalment el 

TSCAT. 

En els Centres sanitaris, la resposta social a un IMA la du a terme TSS dins del Pla IMA del 

Centre. 

 

2.- El subjecte del Model compartit d’intervenció és 

• l’afectat IMA directe durant la seva estada i en el període de continuïtat a l’Hospital 

• les persones del seu entorn amb vincle reconegut per un afectat directe 

• la ciutadania que, en aquesta situació, hi acudeixi en demanda d’atenció i/o informació 

social  

• els voluntaris socials: associacions, ONGs... i entitats externes amb ànim d’implicar-s’hi 

Una persona atesa per TSS durant un IMA es considera afectada ‘social’ si s’ha atès i/o 

registrat com a tal en el Sistema d’informació de l’Hospital o en registres propis de TSS. 

 

3.- L’objecte, la situació d’urgència social generada per una crisi sobtada que s’aborda 

mitjançant un Pla de: estratègies que afavoreixen el procés assistencial dels afectats i del seu 

entorn amb una intervenció immediata i en el postIMA. Sense oblidar la pre-emergència 

(període de preparació). En el marc de PROCICAT. 
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 4.- Circuit d’activació 

L’activa i el desactiva la Direcció Mèdica/Assistencial de l’Hospital. 

L’activació engega el Pla d’actuació d’atenció social en el marc del Pla IMA del Centre. 

En el moment de l’activació i mentre arriben els afectats s’organitza el Pla d’atenció social 

d’acord amb el nombre de víctimes que s’esperen i deslliurant professionals de l’activitat 

habitual, si l’incident és en horari laboral. Fora d’ell es disposa de professionals i d’un 

mecanisme d’activació i recluta.  

Ho coordina el responsable de TSS del Centre indicat en el Pla IMA. 

El TSS es situa en els punts estratègics de l’hospital, com poden ser les àrees d’arribada dels 

afectats i inicia el desenvolupament de les seves funcions. 

El TSS te accés a les dades oficials d’afectats tant les que proporciona el SEM com les del seu 

Centre. 

 

Durant les primeres 24 hores TSS es vincula al triatge mèdic i psicològic coordinant-se (donant i 

rebent suport) amb altres serveis de l’Hospital: Admissions, Atenció al ciutadà, Comunicació... 

 

La distribució de les tasques de TSS ha de garantir la continuïtat de l’atenció social a la resta de 

pacients del Centre tant bon punt com sigui possible. 

 

Es recomana l’existència en cada Centre d’un Comitè/Grup IMA de TSS. 

 

5.- La Cartera de serveis del TSS en un IMA s’orienta a l’atenció a les necessitats socials 

derivades de la  

• vulnerabilitat: manca de recursos primaris, bàsics: allotjament, alimentació..., ,  

o infants i adolescents mereixen una atenció particular: reagrupament familiar. 

• aïllament/desconnexió familiar i/o social 

• reaccions adaptatives excessives i de la pressió social 

• conflictes en les dinàmiques i interaccions relacionals, familiars... 

dels afectats. 

Mitjançant el suport a l’assistència sanitària: gestió social de casos i el suport psicosocial a 

afectats i in situ als intervinents i als gestors; i a les conseqüències de la provisionalitat i de la 

incertesa de les actuacions efectuades. 
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6.- Actuació de Treball social sanitari en un IMA 

 

6.1. abans de l’IMA (preparació) 

• dimensionat de la capacitat de resposta, d’expansió i del reforç necessari 

• formació en primers auxilis psicosocials (TSCAT) i en el model d’intervenció IMA dels 

professionals de TSS del Centre 

• assessorar els professionals del Centre en les tasques, funciona i capacitats del TSS  

 

6.2.- durant l’IMA (24 hores) 

• identificar, localitzar i la traçabilitat d’afectats, retrobament de familiars 

• prestar primers auxilis emocionals a afectats directes i indirectes amb cura de la diversitat 

funcional, dels menors sense responsables legals...; autòctons i no autòctons 

o atenció i recolzament psicosocial: contenció de les situacions d’estres i de la 

inestabilidad emocional i afectiva  

• comunicació de males notícies i de dol; acompanyament al reconeixement de cadàvers 

• valoració presencial i triatge social* 

o abordatge dels estressors socials i del seu impacte i dimensionat de les necessitats 

o localitzar i facilitar recursos i prestacions, tant interns com externs, adaptats a cada 

situació 

• establir una comunicació fluida i eficaç entre els afectats i entre aquests i els intervinents; 

recollida de les demandes d’informació, canalització i resolució 

• mitjançar entre els afectats i altres sistemes intervinents  

• ser el referent exterior i comunitari de la resposta IMA; coordinar les accions de l’àmbit 

social i cívic: 

▪ d’altres Hospitals: recursos, contactes, personal... 

▪ interlocució de Consolats, Cossos de seguretat, institucions governamentals... 

▪ Serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona (CUESB); registre d’entitats socials i 

ONGs 

• en coordinació amb entitats externes: intendència: Creu Roja. 
*Triatge social: mètode específic en emergències socials que te per objectiu seleccionar i 

orientar les persones afectades en un IMA a fi de prioritzar de l’atenció social 
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6.3.- Després de l’IMA (immediat) (24-72 hores) 

• retorn progressiu del TSS al seu rol habitual i dels casos als circuits habituals d’atenció  

• recuperació de les altes ràpides; poder atendre tothom fins i tot en el postIMA 

• registrar les atencions proporcionades en el Sistema d’informació de l’Hospital o en el 

de TSS 

• elaborar informes, si cal, de les intervencions individuals efectuades 

• seguiment dels afectats hospitalitzats i de les seves famílies  

• derivació/vinculació de l’afectat a l’atenció comunitària 

• suport a les gestions de retorn a la residència o país d’origen, si s’escau, i en els tràmits 

legals complexes ... 

• tancament del cas: sobre tot amb voluntaris i ONG 

• seguiment telefònic de pacients donats d’alta a les primeres hores 

 

6.4.- en el postIMA tardà els casos s’incorporen a la cartera ordinària del TSS de l’Hospital. 

• Es du a terme el debriefing del IMA 

 

Redactors 

 

 
Jordi Valls 

 

 
Laura Morro 

 
Conchita Peña 

 

 
Ferran Cespedes, Montserrat 
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David Nadal 

 
Sandra Soler 
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Traçabilitat. Sistema d’informació. 

La identificació unívoca i inequívoca dels afectats IMA es fonamental per disposar d’informacIó 

parametritzada que permeti una correcta traçabilitat del procés d’atenció, per la gestió 

assistencial i sanitària i logística, per la comunicació i la informació a la població, pel seguiment 

de les conseqüències i per l’avaluació de les decisions preses i de les accions executades. I per 

conèixer el comportament del incident. 

La informació, en el supòsit d’il·lícit penal (delicte penal), es tracta de forma reservada. 

 

Els Centres sanitaris intervinents en un IMA tenen l’obligació de registrar fidelment, segregada 

i exhaustiva les dades dels afectats directes i indirectes que atenguin durant el incident i en el 

postIMA (i durant 6 mesos ampliables a 12 en el cas de la intervenció psicològica). 

 

El CSB es l’encarregat de reunir la informació IMA dels Centres SISCAT intervinents tant 

agregada com nominal. També de facilitar-la a CECAT.  

 

Informació clínica 

Els afectats evacuats a un Centre SISCAT van acompanyats de les dades clíniques recollides 

(dins del possible) pel SEM en el terreny (ECE-SEM a partir de gener 2018) i que es publica a 

HC3. La informació documental es completa amb la transferència directa d’informació clínica 

entre el responsable SEM de l’evacuació i el receptor en el Centre. 

 

Els Centres SISCAT registren les dades clíniques en el seu Sistema d’informació i, a l’alta, 

publiquen a HC3 la corresponent informació clínica codificada (codis diagnòstics i codi E: causa 

externa) dels afectats IMA. 

 

Informació IMA 

El IMA te consideració de Codi d’activació amb dos components 

o IMA_S: evacuats pel SEM (o unitats sanitàries de Bombers) 

o IMA_E: que acudeixen per mitjans propis 

El Sistema d’informació de Cada Centre te la capacitat de registrar-lo desagregadament i 

específica i de diferenciar-los dels ordinaris. 

 



   
 

Darrera revisió: 29/11/2017 Revisor: DCP Página 29 
 

Els Centres apliquen el seu procediment habitual de regularització RCA dels afectats no 

identificats (sense CIP) especialment en el cas dels menors d’edat no acompanyats a fi de 

facilitar el procés de reagrupament. 

 

La informació associada a cada afectat incorpora: 

• dades del sistema de triatge i registre del SEM: número d’afectat de la targeta META*  

• identificació personal, si existeix: CIP, NIE, Passaport, DNI, ...  

• codificació del procés 

o Codis diagnòstics 

o Codis E aplicables segons els sistemes de codificació emprats pels Centres 

▪ CIM9 MC             E979.9 

▪ CIM10                  Z65.4 

▪ CIM10 MC          Y38.89 

▪ CIAP2                   Z25 

• el número d’història clínica del Centre que l’atén; s’aconsella vincular-hi el dels 

afectats associats: pediàtrics, familiars, ..., si cal 

*a 2018 s’incorpora una etiqueta QR a la targeta META de sortida 

 

Repositori de dades CSB 

El CSB es l’encarregat de generar, mantenir i explotar les dades assistencials recollides dels 

Centres SISCAT intervinents. Ha fa en dos nivells: agregada per trametre-la a CECAT i nominal 

per poder executar el seguiment personalitzat en aquells casos que ho requereixin.  

La funció davaluació correspon a CatSalut, a través dels corresponents CMBDs de cada àmbit 

de salut. 

 

Finalitat: asegurar l’atenció, en sentit ampli, i comprendre el comportament del IMA. 

Durada: des de l’activació CECAT o CECOPAL fins a la desactivació definitiva en el territori (6 

mesos). 

Entrada de dades: a càrrec d’usuaris reconeguts dels actors implicats.  

Requeriment: cal consentiment informat de cada afectat per a figurar en un registre IMA a 

compartir entre diverses administracions publiques (Justicia, Salut, Ajuntament de Barcelona) 

implicades en l’atenció de la seva situació (l’article 4 de la LOPD). Pel que fa a la interrogació 

en una administració diferent de l’original, també. 
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Destinataris de la informació: Salut i Justícia. 

Gestió: SEM, en el seu moment CatSalut. Format webservice. 

Sortides: interrogació webservice només des dels Departaments de  Justícia i Salut. 

 

 

 

Estructura: 

Origen, informat, ordinal Identificador: Nom i cognoms, CIP, HªCª 

Diagnòstic literal i codificat, codi E Consentiment informat: registre, interrogació 

Data primera atenció, risc TEA o TEPT, 
conclusió/continuïtat, destí 

Alta/baixa laboral 
 

Denúncia policial Ajudes i indemnitzacions 

Orientació jurídica Resolucions i tràmits administratius i judicials 

 

La informació a transmetre a la població, resum estructurat de tot l’anterior, es un 

procediment públic, consensuat i automatitzat, te un format de presentació únic i 

parametritzat i es manté operatiu des de que s’activa fins a que es desactiva. 

• Proposta de procediment Pendent CECAT. Que 

• durant els primers 45 minuts hi ha “silenci sanitari” a fi de facilitar al SEM i als 

Centres sanitaris la recollida acurada d’informació 

▪ ni els Centres sanitaris ni el SEM emeten cap dada ni informació pública; ho fan 

únicament cap al CECAT amb la prèvia validació de la respectiva Direcció 

mèdica d’allò tramès 

• l’explotació i la presentació de les dades i de la informació IMV és única i 

centralitzada i a càrrec de CECAT qui la trametrà a les instàncies corresponents 

 

• Format de presentació i paràmetres; pendent CECAT. 

 

  

Document 

reservat 

 Gener 2018 
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postIMA 
Desactivació IMA, Retorn a la normalitat i Continuïtat assistencial 

El fi de l’emergència el decideix, en el terreny, el Director de CECAT d’acord amb el Cap 

territorial i amb el Cap de Sala del SEM. Es el primer pas per la desactivació del IMA. 

 

La desactivació del dispositiu territorial s’inicia un cop  

• les evacuacions des del terreny han conclòs 

• tots els afectats rebuts han iniciat la seva atenció en Centres sanitaris  

• l’afluència espontània d’afectats és inferior a 2 cada hora 

i de comú acord entre els Directors mèdics dels centres sanitaris del territori implicats i la 

Gerència del CSB. 

 

La desactivació definitiva la decideix la Gerència del CSB i demés implicats d’acord amb el 

Director de CECAT. 

En tot cas, es desactiva automàticament a les 12 hores des de l’activació. 

 

L’endemà de l’ocurrència del IMV s’inicia el procés de retorn a la normalitat que consta dels 

passos següents: 

• tancament del incident i desactivació definitiva:  

o recull normalitzat de la informació derivada de les conseqüències del IMA.  

Des dels Centres sanitaris es consideren afectats els atesos (físics i/o psicològics), els implicats 

en el buidatge, anul·lació, suspensió o desprogramació d’activitats, i els professionals que ho 

hagin estat per raó del incident. 

• valoració i reversió de les decisions preses durant el incident: de cada Centre i 

territorial. Aspectes a considerar gradualment: quan es 

o considera ‘normalitzada’ l’operativa d’urgències 

o pot desactivar el flux accelerat de trasllats a l’AI 

o poden reiniciar les activitats ordinàries i a quin ritme 

o inicia la reprogramació de les anul·lacions i de les desprogramacions  

• assegurar la continuïtat dels afectats físics i psicològics en recuperació de les seves 

lesions fins al moment de la seva alta definitiva i transferència al següent nivell 

assistencial amb criteris d’equitat i transparència en l’àmbit de l’AIS i del CSB. 
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La gestió i l’execució correspondrà a la Direcció mèdica/assistencial de cada Centre. 

 

L’avaluació del IMA empra la tècnica del debriefing per tal de revisar-lo i analitzar les seves 

accions, amb l'objectiu de millorar o mantenir el seu rendiment en el futur. 

 

En ella cada Centre participant valora motu propio les actuacions efectuades durant l’episodi 

IMA i els seus resultats. Posteriorment, es presenten els resultats i les reflexions i conclusions 

al Grup de debriefing del CSB a partir d’un check list de qüestions inicials sobre: 

activació/comandament/desactivació, professionals, espais i recursos, buidatge, informació, 

retorn a la normalitat... 

 

Les reflexions/conclusions es transformen en accions de millora a implantar, d’aprenentatge a 

trametre als professionals i de recomanacions a incloure en el Pla IMA de Centre. 

 

Es completa amb el Relat elaborat per cada Centre. 

 

  

Check list 

debriefing 

Matriu 

relexions 
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Mecanisme compartit d’intervenció psicològica postIMA 

El terme afectat/afectada es inclusiu: es aquella persona que, arran d’un incident massiu, 

relata una situació que, al seu parer o al d’un professional sanitari, es susceptible de ser atesa i 

que acut en demanda d’atenció sanitària.  

Cal que hi hagi, però, una relació causal directa o secundària amb el IMA. 

Parlem d’adults, infants i gent gran; aquests dos darrers grups son considerats població de risc. 

La idea força, el retorn de les persones afectades a la seva comunitat tan bon punt com sigui 

possible. 

 

La xarxa extraordinària de suport immediat al IMA s’extingeix progressivament en un mes des 

de l‘ocurrència del IMA a l’hora que s’activa simultàniament el Dispositiu comunitari postIMV 

conformat per  

• 1 metge/infermeria/treball social d’Atenció primària per Entitat/EAP/...  

• 1 psiquiatra/psicòleg/infermeria/treball social de Salut mental ambulatòria d’adults i 

infanto juvenil per Entitat 

formats conjuntament i específica en la tècnica dels Primers auxilis psicològics (PAP) i amb 

l’assessoria puntual, per a casos complexes, de la Unitat de Trauma Crisi i Conflictes de la UAB 

(UTCCB-UAB). 

 

El Dispositiu comunitari postIMA disposa de criteris de cribratge i clínics de les situacions 

tributàries de seguiment i d’algoritmes de decisió elaborats (2017) per un grup d’experts de la 

xarxa pública de salut. 

 

La primera atenció de les consultes associades al incident en el Dispositiu comunitari postIMA 

s’efectuaran en menys de 72 hores en l’Atenció primària i en la Salut mental ambulatòria; les 

successives, al ritme que aconselli la situació clínica dels afectats però en circuits separats de 

l’activitat ordinària. 

S’elaboren i es publiquen a HC3 els oportuns informes clínics. 

 

El Dispositiu comunitari disposa de suport assistencial expert durant el primer mes per part de 

la UTCCB-UAB que atendrà les persones afectades que se’ls hi adrecin també en menys de 72 

hores per la primera atenció i es comprometen a emetre l’oportú informe d’assistencial. 

Risc i 

diagnòstic 

www.aisbc

n.cat 

Consens 

TEA-TEPT 
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Del segon al sisè mes es disposa, via interconsulta, de l’assessoria de la UTCCB-UAB pels casos 

complexos que se’n poden veure beneficiats; la Unitat es compromet a respondre la consulta 

en menys de 48 hores i, si cal, a fer-se’n càrrec de la situació (i a emetre el corresponent 

informe assistencial). L’aparició de nous casos, segons l’evidència, pot extendre’s fins als 12 

mesos. Es pot perllongar 12 mesos segons les recomanacions dels experts. 

 

En tots els casos, es disposa com a referència territorial dels Serveis de Psiquiatria dels 

Hospitals i entitats SISCAT i de les seves Guàrdies de Psiquiatria per les situacions d’urgència. 

 

Es recomana que, en el cas dels afectats pediàtrics i adolescents, les Línies pediàtriques de 

l’Atenció primària o els CSMIJ contactin amb l’Equip d’Atenció psicopedagògica adient a fi de 

coordinar-se i d’ampliar l’espectre d’atenció i de prevenció. 

En el cas de la gent gran es disposa dels dispositius de Psicogeriatria del territori. 

S’aconsella involucrar les unitats de Treball social en el procés assistencial. 

 

Es imprescindible el registre acurat d’atesos en el propi Sistema d’informació per l’adequada 

traçabilitat de la seva situació, la continuïtat assistencial i l’efectivitat 

En la mesura del possible s’ha d’intentar recuperar la informació clínica d’aquella instància que 

hagi atès l’afectat/da amb anterioritat. 

En tots els casos, es disposa de la informació assistencial publicada a HC3. 

 

Cura: no s’ha de generar ni emprar cap registre ad hoc ni propi; cal respectar, com sempre, les 

directrius de la LOPD respecte de la confidencialitat. 

 

En el cas de que s’hagi de compartir informació amb àmbits diferents del de Salut caldrà un 

Consentiment informat IMA explícit per part de l’afectat per formar part d’un registre 

d’aquestes característiques. 
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Respecte dels informes que sol·liciten les persones afectades els professionals de salut 

únicament elaboren informes clínics; no efectuen peritatges mèdico-legals. Cas de necessitar-

ho, s’han d’adreçar als professionals forenses del Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses 

de Catalunya. 

 

El 061 CatSalut respon actua com a mecanisme de triatge continuat (24*365) i de 

direccionalment cap al Dispositiu comunitari IMA. 

 

En tots els casos es garanteix la identificació d’afectats i la traça entre dispositius. 

 

La unitat d’Atenció al Ciutadà del CSB, des del 4t dia post IMA, se’n fa càrrec de la resolució de 

totes les situacions que no ho puguin ser de manera ordinària i d’adreçar-les cap a l’EAP o cap 

al corresponent Centre de Salut mental a fi de garantir la continuïtat assistencial, els temps de 

resposta i la distribució territorial ajustada segons l’RCA corresponent. 

 

Sessions psicoeducatives. Àmbit municipal: Taula de Salut mental. 

Les sessions psicoeducatives a la ciutadania son un interessant mecanisme d’informació per 

reduir el nivell de estrès en les primeres 24-72 hores desprès de l’ocurrència del IMA; per 

minimitzar-ne el impacte, augmentar les capacitats personals i col·lectives, apoderar-la, 

desmedicalitzar la situació, prevenir l’estrès posttraumàtic, ... 

 

La ciutadania, durant els 6 mesos postIMA, pot demanar informació sobre el incident, les seves 

conseqüències, les característiques sanitàries i com identificar-lo i on demanar atenció.  

 

En ambdós casos, en forma de sessions obertes, teòriques i pràctiques, i basades en la tècnica 

dels Primers auxilis psicològics (PAP). Es recomana que es duguin a terme en espais municipals. 

 

 

 

Taula SM 

AjBarcelon

aaa 
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IMA social i Escola 

L’afectació IMA de l’àmbit escolar implica infants i adolescents, entorn educatiu (professorat) i 

l’entorn familiar. 

Quant als infants i adolescents i per les seves característiques, podem dir que  

• probablement no son afectats directes però han rebut informació, observat 

comportaments... generant riscos 

• es esperable que aquestes persones presentin una certa manca de recursos de 

resposta  

• no es estranya tant l’ocultació o la negació de l’afectació com l’exageració o la 

banalització 

la qual cosa pot afavorir l’aparició de signes d’estrès en la població escolar que cal abordar per 

evitar la victimització. 

Dels mestres i professors cal esperar una elevada afectació emocional: la derivada de la seva 

dimensió personal com a ciutadà, la de ser intervinent col·lectiu a l’Aula i la del vincle afectiu. 

Dels pares, mares i familiars, la derivada de la dimensió personal i com a ciutadà. 

 

L’abordatge en els infants i els adolescents ha de ser àgil en el seu entorn natural (l’escola) per 

tal d’afavorir l’observació individual i col·lectiva i per mestres i professors (intervinents) per 

poder observar i detectar situacions i reduir l’ocultació. El suport específic l’ofereixen experts 

en l’àmbit educatiu (Equips d’Atenció psicopedagògica) i, més enllà, en el sanitari (línies 

pediàtriques d’atenció primària de salut, centres de salut mental ambulatòria...) 

L’observació la completen les famílies en l’entorn proper al infant o al adolescent. 

 

La intervenció i la coordinació de la resposta la du a terme el Grup d’emergències dels Equips 

d’Atenció psicopedagògica del Consorci d’Educació de Barcelona. 

 

El Grup d’emergències te l’encàrrec de recollir i donar resposta a les demandes d’atenció 

grupals i individuals procedents motu propio dels alumnes o que s’hagin detectat per part dels 

mestres o professors tot observant l’aula.  

Si es necessari activarà l’àmbit sanitari a través de la Coordinació IMA del CSB (es recomana la 

recollida del CIP; si no l’assignarà CSB). Aquesta pot activar centres d’expertesa (UTCCB, CSMIJ, 

Circuit CEB 

CSB 

 

Derivació 

CEB CSB 

Documents 

derivació 
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CSMA...) o el Dispositiu comunitari IMA que correspongui per RCA. Es disposa de circuits i 

documents de derivació. 

  

El temps de resposta sanitària será inferior de 72 hores tant en l’àmbit de l’Atenció primària 

com en el de Salut mental ambulatòria (CSMA, CSMIJ). 

Les demandes del professorat seran recollides per l’equip directiu que podrà activar el Grup 

d’emergències dels Equips d’Atenció psicopedagògica del CEB o la unitat de Riscos / Salut 

laboral, si cal, seguint els seus protocols. La resolució podrà ser a través el Grup d’emergències 

en col·laboració amb les Mútues de previsió social o del Dispositiu comunitari IMA coordinats 

amb la Coordinació IMV del CSB. 

En aquest grup es vital la formació per millorar la capacitat d’observació grupal i individual. 

Els docents, han de considerar-se intervinents en ser responsables de la primera fase 

d’abordatge: observació grupal per prevenir el contagi i l’aparició de conductes improcedents, 

primeres accions des resposta... Son població de risc pel que fa a l’afectació psicològica. 

 

El procediment d’atenció al impacte IMA escolar es completa amb les necessitats que pugui 

expressar l’entorn familiar d’infants i adolescents. 

La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FaPaC) informa les 

Associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA) del procediment de resposta i els hi 

proporciona un model d’inscripció per aquelles famílies associades interessades en rebre 

informació grupal en instal·lacions escolars. Sempre referida als adults. 

Es disposa de circuits de derivació. 

Redactors 

 

 
Joan Carles Barroso 

 
Nacho Pallàs  
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Comitè de Seguiment d’Afectats IMA  

L’endemà del IMA es constitueix el Comitè ad hoc de Seguiment d’Afectats IMA amb caràcter 

ad hoc i una de vigència de sis mesos.  

 

Les Entitats que el conformen son: Departament de Justícia, Ajuntament de Barcelona, 

Consorci Sanitari de Barcelona, Cos de Mossos d’esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, 

Centre d’Urgències i emergències socials de Barcelona, Sistema d’emergències mèdiques. 

 

Les seves Funcions estratègiques son, durant tot el termini postIMA, 

▪ assegurar l’accés a una solució assistencial adequada i oportuna, mèdica i psicològica, 

a la ciutadania i als professionals sanitaris i no sanitaris afectats; d’una forma cada cop 

més propera a la seva residència habitual 

▪ definir i tutelar el repositori únic de dades d’Afectats: amb garantia de seguretat i 

confidencialitat 

▪ facilitar-se mútuament les eines necessàries per una resposta social, legal, econòmica, 

sanitària, informacional, ... completa: Cartera de de serveis IMA 

 

Les Funcions operatives,  

▪ reunir, valorar i dirigir les demandes individuals i col·lectives 

▪ facilitar criteris d’actuació als professionals implicats en l’atenció a la població 

▪ generar els circuits integrats d’atenció als afectats IMA a fi d’assegurar-ne l’accés 

equitatiu a la Cartera de serveis IMA 

▪ alimentar el repositori comú de dades d’Afectat i analitzar-ne la informació disponible 

per evitar manques d’atenció i pèrdues de traçabilitat i per informar regularment 

▪ garantir les transferències d’afectats entre Regions sanitàries, amb els Sistemes de 

Salut d’altres Comunitats autònomes i amb països estrangers 
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Oficina mixta  

Òrgan estable territorial “Barcelona ciutat” formada pel 

• Consorci d’Educació de Barcelona (Grups d’emergència psicosocial dels EAPs) 

• Centre d’Urgències i emergències socials 

• Consorci Sanitari de Barcelona 

• SEM 

• Oficina d’Atenció a la víctima i Ciutat de la Justícia (Departament de Justícia) 

• Departament d’Interior: Mossos d’Esquadra 

Amb el suport especialitzat de les Oficines municipals. 

S’hi poden incorporar com a participants ad hoc i en els temes de la seva competència entitats 

privades: COPC, TSCAT, ONGs, Creu Roja, Mediadors en Salut,… 

 

Encàrrec: homogeneïtzar progressivament les diverses accions necessàries abans, durant el 

IMA i durant el postIMA: divulgació, formació, atenció, seguiment...; dotant-les de consistència 

i homogeneïtat d’acció i posant-les a disposició de la ciutadania i dels professionals; cada 

participant, a continuació, les ajustarà al seu context. Clau: mantenir viu el tema. 

S’aconsella situar-lo en l’àmbit acadèmic i sanitari. 

 

L’Oficina te diversos estats: 

• ‘virtual’, activable per part de CECOS (SEM) o de qualsevol dels tres Consorcis que el 

composen per intervenir en el moment i en les diferents fases del postIMA, arribant 

als diversos segments de població afectats: ciutadans, intervinents, gestors i per un 

període determinat.  

o En l’etapa IMA el comandament IMA corre a càrrec de CECOS (SEM) 

▪ L’Oficina te accés a les dades d’afectats SEM 

o En l’etapa post IMA, de l’Oficina mixta: cal el reconeixement explícit. 

• ‘funcional’, que genera criteris i mecanismes de suport i cos de coneixement compartit 

i homogeni per la divulgació, prevenció, assessorament, atenció i seguiment amb 

protocols consensuats que recullen l’expertesa acadèmica i l’assistencial. Ser centre de 

referència. 

• ‘especial’, dirigida a poblacions vulnerables, fràgils i/o tancades; amb èmfasi especial 

en els intervinents i en els gestors IMA; i aplicant els principis de la mediació cultural... 

 

Els objectius de l’Oficina son 
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Atendre les persones derivades des d’altres 
instàncies socials i sanitàries durant el IMA i 
postIMA. Sempre ambulatòriament. 

Oferir suport assistencial i acadèmic expert 
per les situacions complexes retornant-los al 
Dispositiu comunitari IMA així que 
clínicament sigui possible. 

Integrar i desenvolupar les diverses directrius 
existents: justícia, seguretat, sanitàries, 
socials 

 

Preparar i impartir programes de divulgació, 
formació de formadors / professionals...; i 
material ad hoc per les situacions IMA i 
postIMA. 

Registrar les atencions i les persones ateses 
per transferir les dades al Dispositiu 
comunitari i avaluar el procediment; i 
publicar els informes derivats a HC3. 

 

Funcions operatives 

• executar la resposta psicosocial i psicosanitària prevista en el Pla IMA BCN i postIMA 

• coordinar els dispositius existents a la ciutat durant el postIMA assegurant 

o el suport i l’atenció psicològica (psicosocial i psicosanitària)  

▪ en el període immediat (1 mes) mantenint-la, ad hoc, durant 6-12 mesos. 

o l’equitat i l’homogeneïtat de les actuacions  

o limitar la ‘pèrdua’ de casos, evitar la medicalització 

• assegurar l’atenció específica als intervinents i als col·lectius crítics 

• interlocució d’institucions i consulats 

 

La governança l’exerceix un nucli rector format pel CSB, CEB i CUESB que s’estructura sota 

conveni i amb mecanismes de decisió i d’acció col·legiats i consensuats. 
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MARC REFERENCIAL SEM I PROCICAT 

 

ORGANITZACIÓ I COORDINACIÓ GENERAL DELS RECURSOS SANITARIS 

L’actuació per part del Consorci Sanitari de Barcelona en cas d’IMV s’adapta al marc establert 

pel PROCICAT, el qual defineix les actuacions necessàries per gestionar les emergències a nivell 

general, creant l’estructura operativa de coordinació de tots els dispositius que intervenen. 

 

Estructura organitzacional del PROCICAT 

L’organigrama del Pla s’adapta a l’estructura general contemplada al PROCICAT – la qual es 

posa en funcionament per qualsevol tipus d’emergència –, introduint-l’hi variacions adaptades 

a les necessitats pròpies de les actuacions en IMV en l’àmbit sanitari. 

Gràfic 1. Organigrama del PROCICAT en cas d’emergència general. 

 

Gràfic 2. Organigrama del Grup sanitari en cas d’IMV. 



   
 

Darrera revisió: 29/11/2017 Revisor: DCP Página 43 
 

 

El Comitè d’emergències és l’òrgan presidit per un Director del Pla, que actua com a màxim 

responsable de la gestió de l’emergència, amb el recolzament d’un Consell assessor i un 

Gabinet d’informació.  

 

El Director del Pla PROCICAT dirigeix les actuacions de gestió de l’emergència. Habitualment és 

el Conseller del Departament d’Interior, però pot delegar les funcions directives en els 

delegats territorials del Govern de la Generalitat.  

 

Les seves funcions són les següents: 

• Declarar la pre-alerta del PROCICAT i la seva activació/desactivació. 

• Convocar el Consell Assessor. 

• Analitzar i valorar les situacions provocades per l'emergència amb tota la informació 

disponible. 

• Valorar i decidir en tot moment amb l'ajut del consell assessor, les actuacions més 

adients per a fer front a l'emergència i l'aplicació de les mesures de protecció a la 

població, al personal adscrit al Pla, als béns i al medi ambient. 

• Planificar i donar l’ordre d’executar les mesures complementàries a les operacions de 

resposta que siguin necessàries. 

• Coordinar els alcaldes dels municipis afectats, establint directrius i gestionant els 

mitjans i els recursos que es considerin adients. 

• Determinar i coordinar, a través del gabinet d’informació d’aquest Pla, la informació a 

donar a la població directament afectada, així com la seva forma de difusió.  

• Assegurar el manteniment de l'operativitat del Pla. 
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• Disposar les mesures per al restabliment immediat a la comunitat dels serveis 

essencials afectats per la catàstrofe o la calamitat produïdes. 

 

El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) és el centre superior de coordinació 

i informació de l'estructura de Protecció Civil de Catalunya del Departament d’Interior. Vetlla 

per la bona gestió de les emergències a través de la coordinació dels diferents cossos 

operatius, organismes i institucions involucrades en la resolució de situacions en què calgui 

l’activació d’un pla d’emergències. Disposa de les eines per fer front a les situacions de risc 

potencial (predicció de nevades, allaus, pluges, ventades, etc.) i a les situacions de risc real 

(inundacions, accident químic, ferroviari, aeronàutic, etc.). 

La coordinació que duu a terme el CECAT es fonamenta en la gestió de la informació, en la seva 

anàlisi en temps real i en la presa de decisions estratègiques de manera inicial, és a dir, amb 

tanta antelació com es pugui a la materialització de l’emergència i els seus efectes sobre la 

població. 

El CECAT és la seu de la direcció del PROCICAT i forma part del Comitè d’emergències. Actua 

com a: 

• Centre de recepció d'alarmes: rebre les alarmes que puguin indicar situacions 

d’emergència. 

• Centre d’avaluació dels riscos significatius en temps real i de les conseqüències 

derivades de la situació d’emergència 

• Centre d’activació del PROCICAT: posada en funcionament dels avisos necessaris per 

mobilitzar a tots els implicats en el Pla, tant de la Generalitat com d’altres 

administracions i privats. 

• Centre de coordinació de l'emergència i de difusió d’avisos i d’informació en general 

sobre les situacions de risc i les emergències. 

• Centre de suport tècnic del Director del Pla, pel que fa a: 

- Informació: bases de dades, cartografia, mitjans i recursos, informació pròpia del Pla. 

- Assessorament i mobilització de recursos. 

• Centre receptor de tota la informació sobre les actuacions fetes, sobre les accions a 

fer, sobre l’evolució del risc o calamitat i sobre qualsevol incidència. El CECAT ha de 

transmetre aquesta informació al Director del Pla. 
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• Centre de gestió dels sistemes associats a la xarxa d’alarmes i comunicacions en 

protecció civil. 

 

La seva ubicació és a l’edifici 112 del carrer Lleida de Barcelona, i la seva regulació s’efectua a 

través d’un procediment intern.  

 

El Consell assessor és l’òrgan de consulta del Director del PROCICAT. Assisteix el Director del 

Pla en els diferents aspectes de l'emergència. Està format per persones amb capacitat de 

mobilitzar recursos dins la seva organització: 

 El titular de la Direcció General de Protecció Civil. 

 Els representants dels grups actuants que estiguin intervenint en la gestió de 

l’emergència. 

 El cap de servei de guàrdia del CECAT. 

 Tècnics coneixedors del risc en qüestió. 

 Altres que decideixi el director en funció de les característiques de l’emergència.  

Les seves funcions són les següents: 

• Informar i assessorar el Director del Pla. 

• Analitzar i valorar la situació de l'emergència. 

• Mobilitzar i posar al servei de la Direcció del Pla, aquells recursos que el director 

consideri necessaris. 

 

El Gabinet d'informació del PROCICAT és l'estructura oficial a través de la qual el Director del 

Pla canalitza la informació a la població durant l'emergència, servint-se dels diferents mitjans 

de comunicació. 

 

Forma part del comitè d’emergències i lògicament, està al servei del Director del Pla. 

 

El responsable del gabinet d'informació serà el cap del Gabinet de Premsa del Departament 

d’Interior. Aquest gabinet és l’únic autoritzat per emetre informació oficial i els gabinets de 

premsa que eventualment el poden recolzar emeten informació en nom seu. 

Concretament, les funcions del gabinet d’informació del PROCICAT són les següents: 

• Recaptar informació sobre l’emergència i la seva evolució. Contrastar-la amb el CECAT. 
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• Centralitzar aquesta informació, i preparar-la per a facilitar-la als mitjans de 

comunicació socials. 

• Difondre les ordres i recomanacions dictades pel Director del Pla a través dels mitjans 

de comunicació social, elaborant comunicats, ordres i recomanacions per a la població. 

Com a mínim s’ha de comunicar a través de Catalunya Ràdio, Catalunya informació,  

“Radio Nacional de España” i les emissores de ràdio locals. 

• Informar sobre l'emergència als organismes i mitjans de comunicació que ho sol·licitin. 

 

El Centre de Comandament Avançat (CCA) és el centre des d’on es coordinen les diferents 

actuacions "in situ" per combatre el sinistre. Aquest centre s’ubica a l’edifici 112 o a prop de la 

zona del sinistre. Des d’ell es coordinen les actuacions que estan fent els grups actuants “in 

situ” per combatre l’emergència. Aquest centre ha d’estar en contacte amb el CECAT per tal 

que totes les actuacions siguin coordinades. En funció de l’extensió territorial de l’àrea 

afectada i de les característiques de l’emergència, es pot establir més d’un CCA. 

 

Està format pels responsables de cada grup d’actuació que estigui operant a la zona de 

l’emergència. 

 

El Coordinador del CCA serà el màxim responsable de coordinar l’actuació dels grups en la 

zona afectada per l'emergència. Segons la natura de l’emergència serà el cap dels bombers, o 

dels cossos de seguretat si implica qüestions legals, o de l’àmbit sanitari si l’emergència és 

exclusivament referent a temes de salut.  

Les funcions del coordinador del CCA són les següents: 

• Establir a prop del lloc de l'emergència, el CCA/s que sigui/n necessari/s per gestionar 

l’emergència, i informar al CECAT de la seva ubicació. 

• Coordinar els diferents grups d'actuació des del CCA. 

• Transmetre tota la informació sobre les actuacions fetes, sobre les accions a fer, sobre 

l’evolució del risc o calamitat i sobre qualsevol incidència al Director del Pla, a través 

del CECAT. 

• Rebre i reproduir les instruccions del Director del Pla. 

El concepte de CCA s’ha d’entendre prou àmpliament com per adaptar-se a les peculiaritats de 

cada risc. Així, pot haver diverses tipologies formals de CCA en funció de diferents factors com 
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ara, la rapidesa amb la qual es produeix i evoluciona el sinistre o l’extensió territorial a la qual 

afecta.  

 

El PROCICAT preveu uns grups d'actuació que formen la part operativa i s’organitzen segons 

funcions homogènies, i personal i mitjans especialitzats. Aquest grups són: 

 

▪ Grup d’intervenció: cossos de bombers. 

▪ Grup d’ordre: cossos de seguretat. 

▪ Grup logístic: protecció civil.  

▪ Grup sanitari: SEM.  

 

Cadascun dels grups actuants ha d’elaborar el seu propi Pla d’Actuació de Grup (PAG). La 

responsabilitat de la seva elaboració recau sobre l’organisme al qual pertany el coordinador de 

cada grup i tots els organismes o institucions que formen part del grup, tenen l’obligació de 

col·laborar en la seva elaboració. 

El PAG ha d’establir clarament les actuacions a fer, la seva integració al PROCICAT, la 

comunicació i coordinació amb el CECAT, així com l’estructura interna del grup, la persona 

coordinadora, l’organització interna i els mitjans del grup. 

En el cas del Grup sanitari, el seu PAG és el present document. 

 

El Grup sanitari és un dels grups d’actuació previst pel PROCICAT. Està format per un director i 

un coordinador. La seva operativa s’organitza a través del SEM. 

La funció principal del grup sanitari és el comandament i l’organització general de l’assistència 

sanitària “in situ” dels afectats per l’emergència, estabilitzar-los i distribuir-los per tal que rebin 

assistència hospitalària, en cas que la necessitin. 

El director del grup sanitari té com a funció principal general coordinar tots els aspectes de 

l’àmbit sanitari.  

Aquesta funció serà assumida pel Gerent del Consorci Sanitari de Barcelona; o qui determini 

el Conseller de Salut, en casos en què l’accident sobrepassi la unitat territorial. 

Les seves funcions específiques són les següents: 

• Transmetre informació detallada i assessorar al Director del Pla PROCICAT sobre les 

actuacions realitzades a nivell sanitari. 
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• Facilitar les actuacions realitzades pel coordinador i responsable operatiu del grup 

sanitari  durant l’incident i mobilitzar i posar al seu servei els recursos que siguin 

necessaris. 

• Mantenir contacte directe amb els responsables de les institucions sanitàries.  

 

La coordinació del grup sanitari li correspon al Director tècnic del Pla Integral d’Urgències de 

Catalunya (PIUC) o la direcció de SEM. A petició de la direcció del Pla, s’incorporarà al Consell 

Assessor, ubicat normalment al CECAT.  

El coordinador desenvoluparà les seves funcions a través de la Central de Coordinació de SEM 

(CECOS), que actuarà com interlocutora amb els comandaments operatius i els diferents 

recursos del grup, per tal de garantir la correcta coordinació del grup. 

Al responsable operatiu del grup sanitari li correspon el comandament operatiu que determini 

el SEM en cada cas i s’incorporarà al Centre de Comandament Avançat (CCA). 

La seva missió fonamental és la de coordinar els dispositius sanitaris de la de Regió a nivell 

operatiu: hospitals d’aguts i centres d’atenció primària – CUAPs – i altres centres assistencials, 

vetllant perquè totes les actuacions siguin les més adequades en l’assistència dels afectats.  

Concretament, les seves funcions són les següents: 

• Donar assistència sanitària d'urgència als ferits que poguessin produir-se a la zona 

afectada per l’emergència.  

• Classificar, estabilitzar i evacuar els ferits. 

• Coordinar el trasllat dels accidentats als centres hospitalaris receptors. 

• Organitzar la infraestructura de recepció hospitalària. 

• Participar en l’evacuació de persones especialment vulnerables o grups crítics. 

• Donar assistència sanitària als evacuats. 

• Avaluar i determinar les necessitats sanitàries dels desplaçats i coordinar amb el grup 

logístic, l’abastament dels productes essencials (aliments, aigua i medicaments), així 

com la seva qualitat i salubritat. 

• Controlar els brots epidemiològics (contaminació de les aigües, aliments, vacunacions 

massives...).  

• Identificar les víctimes, en primera instància, en col·laboració amb els serveis 

corresponents. 

• Establir mecanismes de vigilància i resposta a emergències de salut pública. 
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• Recollir tota la informació possible sobre l'estat sanitari de l'emergència. 

• Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CCA. 

 

GESTIÓ DE L’ACTUACIÓ: OPERATIVA I CIRCUITS D’ACTUACIÓ  

 

Fases del Pla PROCICAT 

La pre-alerta del PROCICAT es donarà en aquells casos en què hi hagi una situació 

d’anormalitat o de risc potencial, que no tingui prou gravetat com per generar una activació 

del Pla. Amb caràcter general, la pre-alerta, va associada a la constatació d’indicis o a la 

previsió de fenòmens que podrien desencadenar més endavant una activació del pla però 

respecte els quals hi ha una certa incertesa que fa que la materialització de l’emergència no 

sigui clara. 

Genèricament, la pre-alerta del PROCICAT implica: 

- Un seguiment de la situació (aquest seguiment és de tipus “intern” i per tant no 

sempre es contempla la informació a la població). 

- Una transmissió de la informació sobre qualsevol anomalia detectada que pugui ser 

significativa. Concretament, s’informa als membres del Comitè d’Emergència, als 

centres de coordinació i als grups actuants, si s’escau. 

- Una possible convocatòria del consell assessor, si es considera necessari. 

 

Activació en alerta o emergència 

El PROCICAT es pot activar en ① alerta, o ② emergència (emergència 1 o emergència 2). 

L’activació del pla es donarà en aquells casos en què la situació de risc és prou greu, o d’una 

imminència tal, que requereix la posada en marxa de forma immediata de l’estructura 

contemplada en el PROCICAT. 

L’activació en alerta comporta el desplegament parcial de l’estructura contemplada en el Pla: 

activació de determinats grups en funció de les característiques de la situació; i informació a la 

població. 

L’activació en emergència comporta el desplegament total o pràcticament total de 

l’estructura contemplada en el Pla: activació de tots els grups actuants; i informació a la 

població. Depenent de l’extensió, gravetat dels danys, i de la vulnerabilitat del territori afectat 

l’activació en emergència pot ser de dos nivells:  
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• Emergència 1: quan hi ha una afectació a un territori d’extensió limitada o amb 

població o medi ambient moderadament vulnerable. 

• Emergència 2: quan hi ha una afectació a un territori extens o a una zona especialment 

vulnerable, ja sigui per la població que l’ocupa o pel medi natural potencialment 

afectat. 

Quan s’activa el PROCICAT, s’avalua que sigui una situació en la qual el nombre d’afectats i les 

circumstàncies del fet dificulten les actuacions dels operatius i desborden els mitjans habituals 

de resposta dels grups operatius. 

 

El comitè d’emergències farà el seguiment del succés, en base a la informació facilitada pel 

CECAT i pel consell assessor. El Director del PROCICAT decidirà les mesures a prendre, així com 

la fi de l'emergència basant-se en les recomanacions del consell assessor, un cop controlat i 

eliminat l’origen de l’emergència i minimitzades les conseqüències de l’accident. Des del 

CECAT es transmetrà la fi de l'emergència a tots els estaments involucrats.  

 

Procediment d’assistència prehospitalària  

Un Incident de Múltiples Víctimes (IMV) és la situació en la que és possible, en un temps 

raonable, proporcionar una qualitat assistencial semblant a la que es por oferir en situació de 

normalitat, malgrat una desproporció inicial recursos/víctimes. Contràriament al que passaria 

en una situació de catàstrofe, en la que l’amplitud del dany origina tal desproporció que 

impossibilita la reacció amb els recursos disponibles, essent necessari utilitzar equips externs 

i/o aliens.  

Per facilitar la seva gestió sanitària, els IMV es classifiquen en 4 nivells. Ja comentats. 

El Centre de coordinació del SEM haurà d’ajustar els recursos necessaris que permetin donar 

resposta a les situacions de l’operatiu habitual en aquelles patologies que no puguis ser 

demorables. 

La filiació de les víctimes amb les dades personals, patologia i centre de destí serà recollida pel 

responsable operatiu del grup sanitari. 

 

Àrea sanitària (AS) 

Si hi ha víctimes, el grup sanitari farà l’atenció sanitària. Això inclou l’estabilització dels afectats 

al lloc de l’emergència, el triatge i la seva distribució per tal que rebin assistència ambulatòria 

o hospitalària, en cas que la necessitin. 
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El PROCICAT preveu l’Àrea sanitària com una zona situada prop del lloc de l’emergència, però 

en zona segura, i on els membres del grup sanitari fan les funcions següents: 

• Triatge i atenció mèdica als ferits o afectats per l’emergència: al punt mèdic avançat 

(PMA), el personal sanitari classifica als afectats en funció de la seva gravetat i fa una 

primera atenció mèdica, estabilitzant-los si és possible. 

• Organització de l’evacuació dels afectats cap als diferents centres sanitaris (hospitals i 

Centres d’Atenció Primària) en funció de la seva gravetat. Aquesta evacuació 

s’organitza al punt mèdic d’evacuació (PME). Normalment es fa amb ambulàncies i si 

s’escau, amb helicòpters. 

Figura 1. Organització d’una àrea sanitària. 

 

La ubicació de l’AS l’han de decidir de comú acord el coordinador del CCA i el responsable 

sanitari en el lloc de l'emergència. Els factors que cal considerar per situar-lo són, entre 

d’altres, els següents: situació en zona segura, possibilitat de subministrament elèctric, aigua 

corrent, il·luminació suficient, espai suficient i fàcil accés per a les ambulàncies i altres vehicles. 

 

Actuació operativa IMV-SEM 

Les etapes del procediment operatiu previst pel SEM, des del moment en que el CECOS rep la 

primera trucada que s’ha produït un incident, són les següents: 
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Gràfic 3. Procediment operatiu d’atenció extra hospitalària del SEM. 

 

Per més detall sobre el procediment operatiu de les actuacions prehospitalàries previstes pel 

SEM, veure l’annex 5. Procediment Operatiu Assistencial en Incidents de Múltiples Víctimes 

(IMV) del SEM i els seus 8 annexes. 

 

SISTEMES DE CLASSIFICACIÓ CLÍNICA I REGISTRE DE PACIENTS TRASLLADATS PEL SEM 

El sistema d’ordenació dels pacients consisteix en dos nivells en funció de l’organització de les 

víctimes en el lloc de l’incident: 

 

① Triatge bàsic (START: Simple triage and rapid treatment): s’identifica als pacients amb 

polseres segons la gravetat (vermella, groga o verda) i no sempre es realitza per personal 

mèdic. Els criteris de valoració basic són els següents:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CECOS rep la 

primera trucada 

que s’ha produït 

un incident  

 

Organització de l’ÀREA SANITÀRIA 

(AS) de l’incident 
✓ Integració al Centre de Comandament 

Avançat (CCA) 

✓ Procés assistencial i de trasllat 

 

Flux d’Informació permanent Desplaçament del 

responsable 

operatiu a l’àrea 

de l’incident 

CECAT 

Director del grup sanitari 

 

 

Activació inicial de recursos 

 La primera unitat que arriba al IMV 

informa al Cap de Guardia 

 
Cap de Guardia 

CECOS determina: 
✓ Nivell IMV 

✓ Pre-alerta/Alerta 

 

Gestió de recursos: 

✓ Recursos necessaris per la Asistencia al IMV 

✓ Redistribució del recursos de las isòcrones contigües (Gestió 

dinàmica de Recursos) 

✓ Activació estructures logístiques i de comunicació (Taula 

IMV, hospital de campanya...) 

✓ Organització i trasllat dels malats. 

Criteris de triatge.  

✓ Ordenació dels recursos 

assistencials 

✓ Filiació i seguiment dels trasllats 

✓ Col·laboració amb altres 

Pre-alerta/Alerta: 

✓ Comandament Territorial 

de SEM 

✓ Direcció Central de 

coordinació 

✓ Centres sanitaris de 

referència per IMV 

ACTIVACIO PROCEDIMENTS 

INTERNS 
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Jump START en Pediatria. 

 

② Triatge avançat (META – Model Extrahospitalari de Triatge Avançat): 

• Identifica els pacients amb targetes que aporten valoració sanitària i informació sobre 

tractaments realitzats. 

• Identifica a cada pacient amb un numero que permet el seu seguiment. 

 

Els criteris de valoració avançat són els següents: 

VERMELL
Pacients crítics, potencialment recuperables. 

Requereixen atenció immediata.

GROC
Pacients greus que requereixen atenció mèdica urgent, encara que 

tenen un termini terapèutic major, poden esperar unes hores.

VERD
Demorables. Pacients amb lesions lleus.

NEGRE
Pacients morts o amb lesions incompatibles amb la vida.
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Altres criteris a considerar en aquest tipus de triatge avançat per a determinar la prioritat són 

els següents: 

• Criteris d’alta prioritat: 

- Lesions greus amb inestabilitat hemodinàmica o respiratòria. 

- PAS (Pressió arterial Sistòlica) <110 

- GCSm (Escala de coma de Glasgow) <6 

- Necessitat d’IOT (intubació Oro - Traqueal) 

- Lesió per explosió en espai tancat. 

- Fractura de crani oberta i deprimida. 

- Tòrax inestable. 

- Sospita de fractures proximals 2 o més ossos llargs. 

- Extremitats xafades, arrencades, o mutilades. 

- Amputació proximal a canell o turmell. 

- Paràlisi. 

- Cremades greus.  

 

• Criteris d’inclusió en “Vermell Q” (quirúrgics): 

Processos on es sospita que precisen valoració urgent per tractament quirúrgic: 

- Trauma penetrant (cap, coll, tronc i/o proximal a genoll/colze amb hemorràgia) 

- Trauma amb sospita de fractura oberta de pelvis. 

- Trauma amb sospita de fractura tancada de pelvis i inestabilitat mecànica i/o 

hemodinàmica. 

- Sospita de trauma tancat de tronc amb signes de shock. 

Per la identificació del pacient vermell amb criteris de valoració quirúrgica urgent s'han seguit 

les recomanacions del CDC i del Col·legi Americà de Cirurgians pel que fa als criteris 

d'evacuació del pacient politraumatitzat a un centre especialitzat de trauma. 

Vermell Q Criteris de valoració quirúrgica precoç?

Vermell 1a Compromís actual o potencial de la via aèria

Vermell 2a Compromís actual o potencial de la ventilació

Vermell 3a Compromís actual o potencial de la circulació

Groc 1a Compromís aïllat de l’estat neurològic

Groc 2a Precisa valoració hospitalària

Verd Res de l’anterior (lesions lleus)
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• En cas de situacions amb riscs específics NRBQ (Pla de Defensa Nuclear, Radiològic, 

Biològic i Químic) s’informarà al centre perquè apliqui mesures específiques i, si 

s’escau, dins del Pla de PC per contaminació: 

- Mesures especials de protecció individual. 

- Descontaminació. 

- Derivació de pacients. 

- Aïllament o confinament d’afectats. 

 

PLA DE COMUNICACIÓ 

Per tal que aquest Pla sigui operatiu, serà necessari que tots els actors implicats tinguin un bon 

coneixement dels mecanismes i les actuacions planificades i assignades. Per aquest motiu, es 

realitzaran les següents accions de difusió: 

• Presentació formal del Pla al centres de referència per la seva discussió i aprovació  

 

• Sessions tècniques de revisió anual del procediment IMV territorial amb els gerents i 

responsables dels centres de referència. L’objectiu és l’anàlisi de possibles nous riscs, 

el seguiment de les actuacions realitzades, l’avaluació dels possibles canvis en 

l’estructura dels centres i/o dels seus procediments, la realització de cursos formació 

conjunta dels professionals implicats, entre d’altres. 

 

• Jornades d’actualització del procediment IMV sobre la teoria i la pràctica de com 

funciona un IMV, dirigides al personal sanitari operatiu del Pla (personal del SEM, caps 

de guàrdia hospitals,... ). El nombre de sessions anuals dependrà dels professionals 

que necessitin de l’actualització.  

 

• Exercicis per comprovar el bon funcionalment del Pla i incorporar modificacions en cas 

necessari. El responsable del grup sanitari prepararà, d’acord amb un programa anual 

d’activitats, un exercici en què els membres del grup hauran d’utilitzar tots o part dels 

recursos necessaris en cas de mobilització real. 

 

• Simulacres que consisteixen en l’alerta programada del personal, dels centres i dels 

mitjans adscrits al PROCICAT. Es planteja una situació inclosa en l’àmbit d’actuació del 
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Pla i els destinataris del simulacre han d’executar les actuacions que els hi pertoquin, 

d’acord amb aquest. Es tracta d’una comprovació de l’operativitat del Pla i, a 

diferència de l’exercici, implica la participació de tota l’estructura i mitjans 

contemplada al Pla. 


