
Estratègia CSB d’ordenació territorial i de cooperació 

intersectorial en la resposta sanitària a un Incident amb 

múltiples afectats (IMA) i al seu postIMA a Barcelona.

 

 

                           REVISIÓ dilluns, 15 juliol de 2019                                 AUTOR DCP  

1 

 

 

 

Planificació operativa del dispositiu assistencial a Barcelona. 
 

 

CRÈDITS 
Presentat i aprovat, el dia 14 de maig de 2016 pel Pla Nacional d’Urgències de Catalunya 
Presentat i aprovat, el dia 23 de novembre de 2017 pel Comitè Permanent del Consorci Sanitari de Barcelona. 
Incorpora les modificacions aprovades pel debriefing del 17ago17 de l’Òrgan tècnic d’Urgències i emergències del 
Consorci Sanitari de Barcelona del 16 de novembre de 2017.  
Presentat i aprovat, el dia 13 de desembre 2017 per l’Òrgan tècnic de Salut mental del Consorci Sanitari de 
Barcelona. 
Presentat i aprovat, el dia 17 de desembre de 2017 Taula de Salut mental de l’Ajuntament de Barcelona 
Presentat i aprovat, el dia 14 de maig de 2019 pel Pla Director de Salut mental i Addiccions de la Generalitat e 
Catalunya. 
Revisat pel Sistema d’emergències mèdiques el dia 28 de juliol de 2018. 
En procés d’homologació (2019) pels Comitès d’experts IMA i postIMA. 

 

 

Document sota llicència Creative Commons (CC BY-NC-SA 3.0). 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es 
Atribució - Heu de reconèixer els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o el llicenciador (però no d’una manera 
que suggereixi que us donen suport o que donen suport l’ús que feu l’obra). No comercial - No podeu utilitzar aquesta obra per a 
finalitats comercials. Compartir Igual Llicència - Si altereu o transformeu aquesta obra, o en genereu obres derivades, només 
podeu distribuir l’obra generada amb una llicència idèntica a aquesta. 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es


Estratègia CSB d’ordenació territorial i de cooperació 

intersectorial en la resposta sanitària a un Incident amb 

múltiples afectats (IMA) i al seu postIMA a Barcelona.

 

 

                           REVISIÓ dilluns, 15 juliol de 2019                                 AUTOR DCP  

2 

Índex 

Presentació          pàg 3 

Activació de la resposta sanitària a una situació IMA     pàg 11 

Comitè de crisis IMA del CSB       pàg 12 

Comitè de Seguiment d’Afectats/afectades IMA     pàg 14 

Capacitat de resposta SISCAT a BCN       pàg 15 

Intervenció psicològica  IMA i post IMA       pàg 22 

postIMA, primeres 72 hores        pàg 23 

postIMA, 72 hores a 6a setmana       pàg 26 

postIMA, fins als sis mesos        pàg 26 

intervenció poblacional, Xarxes de Detecció postIMA    pàg 27 

atenció als intervinents        pàg 31 

Desactivació i retorn a la normalitat       pàg 32 

Model compartit d’intervenció IMA de Treball social sanitari en els Hospitals  Pàg 33 

Traçabilitat IMA. app de Registre IMA i postIMA ()     pàg 37 

Sistema d’informació         pàg 40 

Avaluació IMA i postIMA        pàg 41 

Centre d’expertesa IMA        pàg 43 

 

  



Estratègia CSB d’ordenació territorial i de cooperació 

intersectorial en la resposta sanitària a un Incident amb 

múltiples afectats (IMA) i al seu postIMA a Barcelona.

 

 

                           REVISIÓ dilluns, 15 juliol de 2019                                 AUTOR DCP  

3 

Preàmbul 

Una situació IMA es dona quan, per un esdeveniment inesperat d’afectació massiva de la 

població únic o múltiple i simultani de tipus incidental, accidental o social (man made), voluntari 

o involuntari, es produeix l’afectació orgànica i/o psicològica d’una gran nombre de persones, 

adultes i/o menors, de tal manera que el dispositiu sanitari públic d’urgències i emergències de 

la ciutat pot veure’s desbordat i amb dificultats per atendre’ls en les dues primeres hores; i als 

psicològics durant les primeres 72 (postIMA immediat); i que te o pot tenir un important impacte 

posterior sobre la xarxa sanitària pública tant d’atenció urgent com no urgent. El seu abast 

territorial pot ser de ciutat, districte, barri. 

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

persones afectades ni de la seva procedència. 

Tot IMA genera una emergència social (IMA social) degut a l’afectació psicològica de la població. 

Un IMA pot tenir d’origen social amb predomini quasi total, en aquest cas, de l’afectació 

psicològica. 

D’altra banda, IMA successius poden acumular el seu efecte psicològic sobre les persones i sobre 

la societat.  

 

Un IMA es classifica segons el Pla de Protecció civil de Catalunya vigent (en endavant, 

PROCICAT), disponible a 

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de

_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/procicat.pdf  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 d’un territori: 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. 

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/procicat.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/procicat.pdf
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La catalogació i l’activació d’una situació d’afectació massiva de la població com a IMA correspon 

al Centre de coordinació operativa de Catalunya de PROCICAT (en endavant, CECAT) i, pel que 

fa a l’atenció sanitària i psicosanitària in situ, al Centre de coordinació sanitària (gestor SEM del 

procés assistencial) (en endavant, CECOS) del SEM. I al seu Cap de Guàrdia en aquelles situacions 

de risc col·lectiu que determini. 

Un Centre sanitari pot sol·licitar al CSB la declaració d’IMA cas d’amenaça imminent a la seva 

integritat estructural i/o funcional. 

La coordinació “in situ” dels diferents grups actuants correspon al CCA, Centre de Comandament 

Avançat, 

 

A Barcelona ciutat el Centre d’Urgències i emergències socials de l’Ajuntament de Barcelona (en 

endavant, CUESB) se’n fa càrrec de l’atenció psicosocial derivada de l’emergència activat pel 

CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa Municipal). Aquesta competència deriva de la Carta 

municipal.  

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, (BOE n° 191, de 10 de agosto de 1985)  

 

La desactivació del IMA i la gestió de la continuïtat assistencial postIMA correspon al CSB.  

 

El Pla IMA i postIMA Barcelona te com a subjecte inclusiu l’afectat/afectada: aquella persona, 

adulta o menor, que, a conseqüència de l’exposició a un esdeveniment inesperat d’afectació 

massiva de la població be en ser traslladat pel Sistema d’emergències mèdiques, per les unitats 

sanitàries de Bombers o per centres públics d’atenció a les emergències psicosocials be per que 

sent la necessitat de ser atès/a mèdicament o psicològica o a criteri d’un professional sanitari o 

no sanitari acreditat s’adreça o es adreçat a un Centre sanitari públic per ser atès/sa en la seva 

salut física o mental. 

Una categoria especial d’afectat/da es la del intervinent: professional sanitari o no sanitari que 

veu compromesa la seva salut, psicològica habitualment, per raó d’un IMA. 

L’afectat/da pot ser considerada víctima; aquesta condició incorpora aspectes no sanitaris i 

correspon declarar-la a instàncies no sanitàries. 

Una víctima es, sempre, un afectat/da 

Comitè d’experts postIMA, juny 2019 

http://w3.bcn.es/fitxers/ajuntament/dog080199cartacat3.319.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/bombers/pdf/ca/PEM-13057.pdf
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Els criteris sanitaris d’inclusió com a afectat/da IMA son:  que el motiu de la demanda de atenció 

sigui pròpiament sanitari amb presencia d’afectació clínica, derivada o atribuïble: 

descompensació, que afecti la vida quotidiana de la persona i que requereixi tractament; ha 

d’existir una relació causal amb un IMA concret i declarat be relatada per la persona al 

professional sanitari que l’atén be indicada, documentalment i argumentada, per algun 

professional acreditat del sector públic.  

Comitè d’experts postIMA, juny 2019 

Es consideren afectats indirectes els implicats en el buidatge, anul·lació, suspensió o ajornament 

d’activitats en un Centre sanitari per causa d’un IMA. 

 

L’assegurament de l’accessibilitat des de l’escenari IMA als Centres sanitaris corre a càrrec de la 

Guàrdia urbana de Barcelona (en endavant, GUB). Igualment, la facilitació del 

buidatge/desocupació dels Hospitals; es disposa d’un procediment operatiu acordat entre GUB, 

els Hospitals i el CSB. GUB es coordina amb altres Policies locals; si cal. Disponible 

http://www.aisbcn.cat/2019/07/03/protocol-daccessibilitat-gub/ 

La seguretat i la disponibilitat de corredors específics per ambulàncies i pels professionals, del 

Cos de Mossos d’Esquadra.  

 

Les fases de la resposta IMA son: la del propi incident (amb afectats orgànics i psicològics -i 

socials-), la postIMA (amb predomini de l’afectació psicològica i de la social) i l’avaluació i 

aprenentatge posterior. 

La resposta IMA és sistèmica i correspon conjuntament i solidària al Sistema d’emergències 

mèdiques (en endavant SEM), a la xarxa pública de salut (en endavant, SISCAT) de la ciutat: 

hospitalària, primària, intermèdia i salut mental comunitària, al dispositiu de salut pública i a la 

resta d’operadors sanitaris i no sanitaris públics implicats. 

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

d’emergència municipal (PAEM) de l’Ajuntament de Barcelona i d’acord amb la Carta municipal 

de la ciutat. 

 

Els establiments sanitaris de caire privat sanitària no en formen part. 

http://www.aisbcn.cat/2019/07/03/protocol-daccessibilitat-gub/
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La resposta IMA implica els diferents tipus de recursos assistencials disponibles en el nostre 

context sanitari: internament, ambulatori, comunitari, transport sanitari i altres serveis sanitaris 

i contempla tant la perspectiva individual: guariment i rehabilitació com la poblacional: 

promoció de la salut, prevenció de la malaltia i recuperació social. 

 

La gestió d’un IMA consta de les següents fases: l’atenció sanitària prehospitalària en el terreny, 

la interfície terreny–centres (evacuació), l’atenció en els centres sanitaris, la coordinació 

territorial del dispositiu sanitari i la continuïtat postIMA que s’inicia immediatament desprès de 

la desactivació del IMA i que te, al seu torn, aquestes etapes: primeres 72 hores, fins a la sisena 

setmana, del segon al sisè mes i més enllà.  

El comandament in situ, la coordinació i l’actuació prehospitalària: atenció sobre el terreny i 

evacuació dels afectats i la mobilitat intercentres correspon al SEM sent les seves prioritats la 

seguretat dels intervinents, l’assistència d’afectats i la generació d’informació. 

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

Regió Sanitària de CatSalut. 

 

L’esquema global de la resposta IMA i postIMA es presenta en el diagrama 1. 

 

 

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.  
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L’atenció en els centres sanitaris, física, psicològica i social sanitària durant el IMA, correspon als 

Hospitals d’aguts amb Serveis d’Urgències i als Centres d’urgències d’Atenció primària (en 

endavant, CUAPs) i el CAPIBE.  

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. 

Es completa amb la xara d’atenció intermèdia i amb la de salut mental comunitària. 

 

Els centres sanitaris garanteixen l’atenció als afectats traslladats pel SEM i als d’accés espontani 

i, simultàniament, a les urgències ‘ordinàries’ i a l’activitat derivada de l’ocupació i de l’activitat 

programada ineludible del Centre. La reserva necessària de recursos correspon a la Gerència; la 

gestió assistencial a la Direcció mèdica/assistencial. 

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

 

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

primària de Salut. La de Salut mental al dispositiu comunitari. 

 

La informacional mitjançant el registre d’atesos i els corresponents informes clínics publicats a 

Història clínica compartida (en endavant, HC3). 

 

Es presenta gràficament en el diagrama 2 basat en PROCICAT en la seva primera part i ajustat a 

la realitat sanitària de Barcelona en el postIMA.  

Diagrama 2 
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Planificació operativa 

El Pla IMA i postIMA de Barcelona formalitza la resposta sanitària a l’esdeveniment i l’encaix 

amb la resta d’àmbits intervinents implicats.  

El marc legal i l’àmbit d’actuació del fragment IMA del Pla és el Pla territorial de Protecció civil 

de Catalunya vigent en cada moment (en endavant, PROCICAT). 

 

El referents del fragment IMA son la UNISDR (Oficina de Nacions Unides per a la Reducció del 

Risc de Desastres) pel que fa a la planificació i de l’OCHA ( Oficina de Nacions Unides per a la 

Coordinació d’Assumptes Humanitaris). 

Els del fragment postIMA, les recomanacions de la IASC, Inter-Agency Standing Committee i els 

de la Unitat de Trauma, crisi i conflictes de la UAB pel que fa a la cronologia d’afectació. 

PROCICAT no contempla el postIMA. 

 

El Pla IMA i postIMA de Barcelona recull les mesures de preparació, la cadena d’activació, de 

comandament i de coordinació integrada, les primeres decisions i accions a executar, les 

funcions primordials de cada entitat SISCAT i la capacitat de resposta previsible i conjunta (inclòs 

el buidatge) de la xarxa pública de salut, centre a centre i, agregat a nivell de la Ciutat, en les 

successives onades i pel flux espontani IMA, el retorn a la normalitat, la continuïtat postIMA i 
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l’avaluació; amb la intenció d’estar en condicions, si es el cas, d’executar-ho amb la màxima 

rapidesa i eficàcia. 

S’integra en la resposta PROCICAT com s’indica en el diagrama 2. 

Les accions posteriors, en funció del tipus i evolució de l’incident. 

Els seus principis son els de atenció: qualitat i seguretat, continuïtat, proximitat, sostenibilitat i 

capil·laritat. També el de no generar cap dispositiu ad hoc i basar-se en els existents; únicament 

en un incident de nivell IV de PROCICAT podria plantejar-se. 

El seu objecte és un IMA confirmat de nivell I o II. El de tipus III està en funció de les seves 

característiques i moment, es podrà considerar d’àmbit ciutadà o metropolità a criteri del SEM. 

El IV es d’abast metropolità. 

Es completa amb els acords de col·laboració: convenis, protocols... establerts amb l’esfera 

educativa, municipal, farmacèutica, de Justícia... que actuen en els seus respectius àmbits de 

competència. 

 

El mecanisme d’intervenció es aplicable en un IMA ‘clàssic’ amb un gran nombre d’afectats físics 

i psicològics, en aquell sense afectats físics però si nombrosos psicològics...; es a dir en qualsevol 

esdeveniment d’afectació massiva de la població que provoqui un elevat impacte poblacional 

(IMA social).  

 

Els aspectes crítics de l’atenció IMA i postIMA la traçabilitat del procés d’atenció i la identificació 

inequívoca dels afectats. El Departament de Salut disposa, a juny de 2019, d’una aplicació de 

registre específica en versió beta per assegurar des de la primera atenció, la continuïtat (la dels 

afectats psicològics s’allarga força temps) i l’avaluació.  

 

El Pla IMA i postIMA BCN és un document d’accés públic disponible a 

http://www.aisbcn.cat/2018/01/26/pla-ima-bcn-i-postima/ tot i que alguns dels seus aspectes 

es custodien de manera reservada.  

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

L’actualització i revisió del Pla és sistemàtica i pública així que es produeixin situacions i/o 

modificacions que l’afectin. 

http://www.aisbcn.cat/2018/01/26/pla-ima-bcn-i-postima/
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Periòdicament el SEM, el CSB i els propis Centres estressen els seus Plans amb simulacres de 

despatx i en el terreny i exercicis parcials de localització. 

 

El procés d’avaluació IMA es basa en els principis del debriefing del incident juntament amb el 

Relat sanitari de ciutat completat amb els respectius Relats de Centre. Es du a terme en el marc 

de l’Òrgan tècnic d’Urgències i emergències del CSB. 

El postIMA pren la forma de Rondes de tancament de procés. 

 

El Pla IMA de cada Centre sanitari concreta les seves funcions i les responsabilitats del 

comandament i dels professionals així com la capacitat i les limitacions estructurals o funcionals 

en la seva resposta IMA. 

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. 

Els dels Hospitals descriu el particular mecanisme de resposta previsible amb contingut variable 

segons la seva estructura i cultura assistencial i organitzativa però amb els elements fonamentals 

compartits. La major part l’estructura amb fitxes de funcions i responsabilitats. 

L’Atenció primària de Salut (CUAPs i CAPIBE) i l’Atenció intermèdia disposen del respectiu 

mecanisme comú, compartit i homogeni de resposta de Barcelona i cada Centre, també, del seu 

propi Pla IMA. 

Els Plans de centre estan disponibles a http://www.aisbcn.cat/2019/02/13/plans-ima-i-postima-

de-centre/ 

Els Protocols d’atenció al Trauma psicològic del dispositiu de Salut mental comunitària estan en 

redacció, juny 2019. 

 

El Comitè de Direcció de cada Centre sanitari elabora, dota, ratifica i manté el procediment 

adient de difusió, formació i record periòdic del seu propi mecanisme de resposta IMA i postIMA. 

L’actualitza sempre que es produeix una alteració substancial, estructural o funcional, de llarg 

recorregut o definitiva, que l’afecti. 

El Pla IMA de Centre ha d’incloure la resposta a una hipotètica contingència interna. 

 

L’atenció psicosocial postIMA es basa en l’actuació in situ (a càrrec del CUESB, SEM), l’Equip 

d’intervenció 72-6 del Centre d’expertesa IMA, els Nuclis territorials de Salut mental comunitària 

http://www.aisbcn.cat/2019/02/13/plans-ima-i-postima-de-centre/
http://www.aisbcn.cat/2019/02/13/plans-ima-i-postima-de-centre/
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SISCAT de CSMA i CSMIJ i la Xarxa de Detectors sanitaris i no sanitaris de Salut mental (CUESB,  

Consorci d’Educació de Barcelona -CEB-, Creu Roja); en un futur les farmàcies comunitàries de 

la ciutat. 

El primer mes disposa d’un suport extraordinari per part de la UTCCB com a unitat experta en 

Trauma psicològic amb un retorn progressiu dels afectats a l’àmbit comunitari. 

 

Activació de la resposta sanitària en una situació IMA. 

1  

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

en cas d’IMA’ de PROCICAT (pàgina 42).  

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

conseqüència en aquell moment (prealerta PROCICAT).  

L’escala bàsica de prealerta d’incident conté els següents ítems: únic o dispers, tipus i nombre 

estimat d’afectats (desagregant infants). 

2a  

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

immediat amb el interlocutor dels Centres de destí: Hospitals, CUAPs i CAPIBE: Cap de guàrdia 

o responsable específic indicat en el seu Pla IMA informant-los sobre la situació, activant-los i 

demanant-los la capacitat real d’absorció en base a la seva situació assistencial i a les previsions 

immediates. Relació disponible a http://www.aisbcn.cat/2019/07/03/interlocutors-ima/ 

L’activació de Centres per part del CECOS és progressiva segons les  

• característiques del IMA  

• capacitats i estat assistencial de cada Centre en el moment i es sempre 

o equilibrada entre els diversos Centres i  

o ajustada a la seva capacitat de resposta en el moment d’ocurrència i en el temps 

posterior  

a fi de retardar l’aparició d’una hipotètica saturació. Es du a terme a criteri del CECOS i d’acord 

amb el interlocutor del centre. 

Aquesta informació s’actualitza continuadament a demanda del CECOS. 

http://www.aisbcn.cat/2019/07/03/interlocutors-ima/
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Simultàniament, el Cap de Sala SEM activa, al ritme dels esdeveniments, els Hospitals amb 

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

inferior a 24 hores (pendent d’incorporar aquest aspecte al Pla intern del SEM, juny 2019).  

 

Els missatges IMA entre el CECOS i els centre contenen la informació que s’indica en la taula 1. 

Taula 1 D’evacuació individual d’1 afectat, basat en el 
check list del Codi Politrauma 

D’activació global IMA (PROCICAT) 

• 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 

en traumatologia 
o específics: cremats, cambres, ... 

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 

 
El triatge SEM és el META (model 
extrahospitalari de triatge avançat). 

 

2b  

Simultàniament, la Gerència del CSB activada pel CECOS es desplaça al CECAT i pren el 

comandament i la coordinació de la xarxa pública de salut de la ciutat. Mentre no s’activa, 

aquesta funció correspon al Gerent del SEM. 

La Gerència CSB al seu torn, activa d’immediatament i virtual el Comitè de Crisi IMA del CSB. 

La seva composició i funcions és: 

• 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 

o Activa el CUESB, si no ho ha fet el CECOPAL 
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• 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 IMA 

o Funció: coordinació de resposta IMA i postIMA  

o Activació: immediata, motu propio 

o Ubicació: CSB, volant 

o Permanència: fins a la desactivació del post IMA 

o Continuïtat, cap al Comitè de Seguiment d’Afectats postIMA 

El CECOS del SEM en forma part d’ofici. 

 

2c 

Immediatament, el Cap de guàrdia, apoderat per la seva Gerència en el Pla IMA del Centre, 

durant el període de latència IMA (entre l’alerta i l’arribada dels primers afectats), activa la 

seqüència del Pla IMA del Centre, inicia el procediment de reclutament del personal present i 

del que retorna i els mecanismes 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, si es 

fa necessari, el flux IMA de l’ordinari. 

El Cap de guàrdia, activa el Pla de Seguretat d’accés al Centre fins l’operativitat de la Direcció de 

Serveis generals: custòdia d’entrades i moviments, control de bosses i material, identificació de 

persones... 

 

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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El fet de respectar, durant una IMA, tant els interlocutors habituals com l’ordenació territorial 

en xarxa i els circuits existents permet que els fluxos entre els operadors del territori siguin fluids 

agilitzant així les transferències i, en conseqüència, la gestió del IMA. 

 

L’endemà del IMA s’activa el Comitè de Seguiment d’afectats postIMA amb l’encàrrec assegurar 

la resposta des del punt de vista sanitari, social, econòmic i legal. 

Està integrat per representants del Departaments de Justícia i Interior, Cos de Mossos 

d’Esquadra, Guàrdia urbana de Barcelona, Sistema d’Emergències Mèdiques, Centre 

d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona, Creu Roja, Col·legi de Psicologia, Consorci 

Sanitari de Barcelona – CatSalut, Hospitals i Institut de Serveis socials i Direcció de Salut de 

l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, Col·legi 

Oficial de Psicologia de Catalunya i Institut de Serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona.  

Les seves funcions estratègiques son: 

• Garantir l’accés equitatiu a la Cartera de serveis IMA i postIMA de cada organisme 

o facilitant-se mútuament les eines necessàries per fer-ho  

o mantenint els circuits integrats i els referents d’enllaç prèviament preparats 

Terciari 

adults*

Terciari 

pediàtric
2n nivell

CUAPs 

CAPIBE

CUAPs > 

CAPs

Ampliació 

pediatria

Atenció 

intermèdia
Adults Infanto juvenil

Cotxeres

Palau/Gràcia

Güell

Evangèlic

Pere Virgili

Sant Antoni

Dolors Aleu

Pere Virgili ACHM NouBarris F Nou Barris SM

Cotxeres FV Barraquer FETB

Casernes

Fòrum

Palau/Gràcia

Casernes Parc Sanitari SJD

Güell

*inclòs suport psicològic

Supoer expert

***Aliança estratègica

3legi de 

Psicologia 

de 

H Vall 

d’Hebron

H Sant Pau 

**F Puivert

H Sant Pau 

H Vall 

d'Hebron

H Vall 

d’Hebron

H Sagrat Cor 

H Plató

H Dos de 

maig

***H Sant 

Rafael

H Dos de 

maig

Quadre 1. Xarxa territorial de resposta IMA i postIMA

Manso

Cotxeres 

Gràcia

Horta 

Casernes
LP Casernes

LP Maragall

LP Manso

Casernes

**a disposició de l'H Sant Pau

H Sant Joan 

de Deu

Parc de 

Salut Mar

H Sant Joan 

de Deu

Atenció primàriaAtenció especialitzada

Manso

Cotxeres

LP  St MartíSt Martí

Salut mental comunitària

AIS Dreta

Col·legi de Psicologia de Catalunya

Unitat de Trauma, crisi i conflictes

Suport psicològic CUAP i H 2n

Ass. Centre Higiene Mental Les Corts

Fund. Hospital Sant Pere Claver

Parc de Salut Mar

AIS Litoral

AIS Nord

Centre 

Psicoteràpia de 

Barcelona

Hospital de Sant 

Rafael

Hospital Mare de 

Déu de la Mercè

Fundació Eulàlia 

Torras de Beà

AIS Esquerra

Peracamps 

St Martí
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• Assegurar la resolució adequada i oportuna de les necessitats i demandes de la 

ciutadania i dels professionals sanitaris i no sanitaris afectats  

• Vetllar per l’aplicació de les recomanacions de la IASC, Inter-Agency Standing Committee 

i la cronologia en l’atenció al Trauma psíquic que recomana l’evidència científica. 

o assegurar els terminis recomanats d’atenció: curt (primeres 72 hores), mig (6 

setmanes) i llarg termini (fins als 6 – 12 mesos) 

o amb una assistència cada cop més propera a la residència dels afectats 

Les seves funcions operatives son 

• reunir, valorar i dirigir les demandes expressades i observades, individuals i col·lectives  

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

• explotar i analitzar la informació resultant 

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

d’altres Comunitats autònomes i amb països estrangers.  

El Comitè te caràcter temporal amb una vigència de sis mesos. En el seu moment els 

Departaments de Justícia i el de Salut, el Consorci Sanitari de Barcelona i  l’Ajuntament de 

Barcelona en valoren la continuïtat. 

Disponible a http://www.aisbcn.cat/2019/07/03/comite-de-seguiment-dafectats-postima/ 

 

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 transformen en urgències hospitalàries el CUAP per 

un període inferior a 24 hores; a demanda de CECOS; atenen de manera extraordinària i sense 

riscos urgències tipus MAT III be procedents del IMA be com a urgència ordinària.  

Es fan càrrec de l’atenció física i de la psicològica als afectats que atengui i als acompanyants 

afectats indirectament. I la dels seus intervinents. 

 

El Pla IMA de cada Centre ho concreta. Disponibles a http://www.aisbcn.cat/2019/02/13/plans-

ima-i-postima-de-centre/ 

http://www.aisbcn.cat/2019/07/03/comite-de-seguiment-dafectats-postima/
http://www.aisbcn.cat/2019/02/13/plans-ima-i-postima-de-centre/
http://www.aisbcn.cat/2019/02/13/plans-ima-i-postima-de-centre/
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El Centres disposen, com a eina de suport pel seu propi Pla, d’un guió de contingut compartit: 

Contingut mínim aconsellat pels Plans de centre; Hospitals, Atenció primària i Atenció 

intermèdia. Disponible a  http://www.aisbcn.cat/2019/06/28/guions-pla-ima-i-postima-de-

centre-siscat-bcn/ 

Comitè d’experts IMA i postIMA, juny 2019 

 

La capacitat de resposta IMA de l’Hospital està condicionada 

 estructuralment i funcional tant per la tipologia d’afectats que pot rebre i que pot atendre 

amb seguretat com per aquells processos que no pot assistir per manca de recursos 

professionals, físics o tecnològics, de diagnòstic i/o de tractament adequats. Ex.: pediàtrics, 

crítics, alguns tipus de lesions... 

 

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

malalts no IMA dins del recinte assistencial es suggereix que  

a. s’efectuï el triatge dels encara no triats 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’atenen. 

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’atenen (acord octubre 2016) 

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

c. els MAT I, II i el III a criteri sanitari resten el Centre 

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. 

Acordat a juny de 2016 pels professionals referenciats al final del capítol. 

 

 pel ritme d’afluència dels afectats IMA: 

• en el cas dels transportats pel SEM i per altres unitats sanitàries (Bombers) cal esperar-

lo en onades successives; son coneguts prèviament pel receptor i disposen d’algun tipus 

d’informació clínica prèvia. La resposta de l’Hospital s’hi sincronitza.  

http://www.aisbcn.cat/2019/06/28/guions-pla-ima-i-postima-de-centre-siscat-bcn/
http://www.aisbcn.cat/2019/06/28/guions-pla-ima-i-postima-de-centre-siscat-bcn/
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o Pot afectar-lo algun dels rols que, a criteri del SEM, hagi d’assumir Centre en 

funció del IMA: roda secundària d’evacuació, primera estabilització,...  

• espontani, 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%. A Barcelona el 17 d’agost del 2017, 

del 29%. El ritme és imprevisible i decreixent amb el temps, el professional receptor no 

disposa de cap informació assistencial prèvia 

 

 pel nombre de professionals que es disposa a urgències, intensius, quiròfans... per la 

• reubicació dels presents 

• ubicació dels activats o retornats; el col·lectiu crític es infermeria. 

• afluència de voluntaris coneguts 

En aquest aspecte convé que el Hospital disposi d’un pla  

• de retorn esglaonat 

▪ s’establiran punts de trobada pels professionals 

• de localització dels professionals necessaris i dels crítics 

• de reserva de recursos per relleus, o reserva i descansos 

• de valoració posterior de l’esforç professional: compensatori o econòmic 

 

 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, d’anestèsia... 

L’element facilitador d’aquest aspecte es la capacitat, disponibilitat i manteniment preventiu 

(aspecte crític) de l’aparellatge disponible: radiologia: portàtil, TC, ecografia, ... i laboratori, de 

les eines de suport vital: monitors, respiradors, CPAP, …  i del Banc de sang.  

Es completa amb la identificació de material i utillatge crític compartit entre Centres. 

 La capacitat de buidatge/desocupació de l’hospitalització convencional a Atenció intermèdia 

(en endavant, AI) en resposta progressiva a la necessitat de recursos. 
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La mobilització de malalts es individualitzada, definitiva i sense risc, els candidats estan en 

condicions de ser traslladats i reben garanties de continuïtat assistencial: farmàcia, informació, 

programació... 

La traçabilitat d’aquestes situacions es molt transcendent. 

La decisió sobre cada cas correspon al facultatiu responsable prevalent el criteri clínic; la global, 

a la Direcció mèdica del Centre incorporant al procés les UFISS, els Serveis de Geriatria, les 

unitats de Treball social sanitari, ...  L’execució, a Admissions. 

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

Un malalt implicat en el buidatge de l’Hospital es considera un afectat IMA secundari. 

 

 La millora de la capacitat de recepció d’afectats es du a terme limitant, temporalment, els 

ingressos a l’Hospital per activitats diferibles i no vitals: 

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

d’hospitalització.  

o si es amb alta, amb retorn planificat. 

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

o es recomana evitar les desprogramacions o anul·lacions massives  

Aquest es el col·lectiu a atendre en la fase de retorn a la normalitat. 

 

La capacitat de resposta assistencial IMA de l’Atenció primària (en endavant, AP) es 

complementària de la del dispositiu hospitalari. 

La seva funció, assegurar l’atenció, previ triatge, dels afectats IMA tipus MAT IV i V i dels casos 

habituals d’idèntica catalogació que hi continuen 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 (CAPI). 

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

aquesta possibilitat requereix formació prèvia específica en triatge pediàtric als professionals 

implicats. 

Les limitacions horàries a juliol de 2019 del dispositiu son: 
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• CAPIBE: operatiu de 8:00-22:00 

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

El dispositiu l’activa el CECOS totalment o parcial en funció de la magnitud del IMA. 

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

puntual entre aquest i el CUAP/CAPI. 

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

Coexistiran, en tot cas, amb el fluxos ordinaris. 

 

El suport psicosocial a afectats/des directes i indirectes atesos/es en el CUAPs i CAPIBE 

correspon al del Grup d’emergències dels Col·legi de Psicologia de Catalunya (COPC) i es detalla 

en l’apartat corresponent. Disponible a http://www.aisbcn.cat/2018/08/21/convenis-i-

protocols-csb-ima-i-postima/ 

Els CUAPs que comparteixen recinte amb un centre de Salut mental ambulatòria acordaran 

fluxos IMA específics i els desplegaran en els respectius Plans IMA i postIMA. 

 

L’activació IMA implica  

• la mobilització de professionals del CUAP  

• l’acceleració de l’atenció tendent a agilitzar el seu propi buidatge 

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

i, fora d’hores, dels de l’Atenció especialitzada associat del territori  

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

físicament es possible.  

 

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

Cotxeres i del CAPI activen temporalment i limitada el CAP adjunt o proper 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 al CUAP. Els 

pròpiament IMA es concentren en el seu recinte. 

Cal preveure els límits d’aquesta expansió que no ha d’interferir en excés l’atenció ordinària.  

El CUAP Horta no te, a juny de 2019, aquesta possibilitat. 

 

http://www.aisbcn.cat/2018/08/21/convenis-i-protocols-csb-ima-i-postima/
http://www.aisbcn.cat/2018/08/21/convenis-i-protocols-csb-ima-i-postima/
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La continuïtat assistencial dels IMA atesos pels CUAPs i CAPIBE es cap a l’Equip d’atenció 

primària (en endevant, EAP) que els hi correspongui programant-la en les seves respectives 

agendes. 

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

hospitalàries del territori. 

 

El suport assistencial IMA de l’Atenció intermèdia (en endavant, AI) de Barcelona no ho es 

específicament pel IMA si no al procés de buidatge / desocupació d’urgències i de les sales 

d’hospitalització convencionals dels Hospitals (AE).  L’Hospital Sant Joan de Deu no s’hi inclou. 

La seva funció és la de garantir 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 dels dos àmbits. 

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

 

Es recomana que els interlocutors i els circuits assistencials siguin els mateixos que habitualment 

per, respectant les dinàmiques existents, ser més efectius.  

 

La capacitat d’expansió física de l’AI es limitada; no obstant, si la necessitat supera les previsions  

te l’opció de modificar temporalment i de manera reversible llits d’una tipologia sociosanitària 

en una altra: de llarga estada a subaguts o convalescència alterant, momentàniament, la cartera 

de serveis contractada. 

 

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

Pla IMA). El desactiva la Gerència del CSB. 

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 necessita el malalt traslladat. 

 

El flux de sortida de l’AI es l’habitual; a criteri de l’AI es pot activar l’Atenció domiciliària 

d’Atenció primària o l’Equip d’atenció residencial (EAR). 
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Limitacions  

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

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

Altres aspectes 

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

• No cal un dispositiu específic de suport psicològic. 

Redactors 
d’Atenció especialitzada (desembre 2018) 

 
Mireia Puig 

 
Isabel Cirera/Joan 
Ramon Masclans 

 
Rocio Cebrian 

 
Ernest Bragulat 

 
Carlos Luaces/ Cristina 

Parra 

 
Miquel Angel Aguilar 

 
Javier Ruiz 

 

 
Susana Millán 

 
 

 

d’Atenció primària (desembre 2018) 

 
Pere Subirana / 
Armand Casado 

 
Isabel Cirera  

Sònia Moreno 

 
Lucia Salvans 

 
Manel enrubia 

de l’Atenció intermèdia (març 2019) 

 
Neus Saiz 

 
Lluis Espinosa  

Joan Ortega 

 
Julio Durán 

 
Lucia Salvans 

 
Olga Vázquez 

 
Joan Solà 

 
Sergi Camacho 

 

 
Esther Padró 

 
Isabel Haro / Mònica 

Guasch 

 

 

 

 

Intervenció psicològica IMA i postIMA 

La dimensió psicològica d’un IMA es comporta d’una manera específica ja que: 

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

s’estima entre l’ocurrència i els 6 mesos (extensible fins als 12) des de l’incident 

• els afectats psicològics poden ser evacuats del lloc del incident, dels dispositius 

assistencials, acudir espontàniament, ... i ser-ho directes, indirectes o testimonis 
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• la reacció psicològica pot aparèixer de manera prèvia, simultània o consecutiva a la lesió 

orgànica o sense ella; en adults, nens i adolescents. O aïllada sense lesió física. 

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

La prevalença de l’afectació psicològica és, habitualment, superior a l’orgànica; s’estima que en 

una proporció de 4 a 1 als que cal afegir els intervinents que ho necessitin. A Barcelona 2017 fou 

de 10 a 1 durant el primer mes. 

 

La primera atenció pel conjunt de la intervenció psicològica, superat l’screening de risc, es du a 

terme a CSMA i CSMIJ abans de les 72 hores des de la remissió dels cas; les següents a criteri 

clínic. 

Des del quart dia del IMA s’aconsella adreçar l’atenció psicològica paulatinament cap als Centres 

de Salut mental comunitària de Barcelona: d’adults (en endavant, CSMA) i infanto juvenil (en 

endavant, CSMIJ); 21 i 10 respectivament. 

El CSB la dota durant el primer mes de suport assistencial expert de la UTCCB: visites presencials 

i del 2n al 6è mes d’interconsulta virtual de la UTCCB; aquesta respon en menys de 48 hores i 

emet el corresponent informe assistencial. Sempre amb la instrucció del retorn progressiu a la 

proximitat assistencial.  

Al final del 6é mes el Comitè de Seguiment d’afectats valora la conveniència d’ampliar el suport. 

 

La intervenció psicològica segueix les recomanacions de la IASC, Inter-Agency Standing 

Committee, la cronologia en l’atenció al Trauma psíquic que recomana l’evidència científica, el 

cribratge segons l’índex de Colònia, els criteris d’inclusió i d’exclusió els que indica el Comitè 

d’experts postIMA (juny 2019) i en el retorn i la continuïtat cap al dispositiu de Salut mental 

comunitària.  

La continuïtat assistencial de l’afectació psicològica requereix una continuïtat informacional 

segura i confiable que a SISCAT proporciona HC3, Vegeu:  

http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/linies_dactuacio/tecnologies_informacio_i_co

municacio/historia_clinica_compartida/ 

Els professionals de salut implicats elaboren informes clínics no peritatges mèdic-legals. Cas de 

necessitar-lo, l’encarregat es l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. 

 

http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/linies_dactuacio/tecnologies_informacio_i_comunicacio/historia_clinica_compartida/
http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/linies_dactuacio/tecnologies_informacio_i_comunicacio/historia_clinica_compartida/
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postIMA, primeres 72 hores 

La intervenció durant el IMA en el punt d’ocurrència i durant les primeres 72 hores correspon, a 

Barcelona, al CUESB activat per CECOPAL i CECAT. La desactivació, a CECOPAL i al CSB. 

El SEM desplega la mateixa activitat a Catalunya en el marc de PROCICAT activat i desactivat pel 

CECAT.  

 

El CSB proporciona el CUESB (durant 72 hores) suport assistencial expert conveniat pels casos 

de major complexitat (a càrrec de la Unitat de Trauma, crisi i conflictes de la UAB). Disponible a 

http://www.aisbcn.cat/2018/08/21/convenis-i-protocols-csb-ima-i-postima/.  

El CUESB disposa d’accés directe a la xarxa de Salut mental comunitària. 

El CUESB, al seu torn, pot activar (i desactivar) altres entitats col·laboradores: Creu Roja, Col·legi 

de treball social de Catalunya, Col·legi de Psicologia de Catalunya ...  

 

La intervenció en el terreny i durant les primeres 72 hores consisteix en primers auxilis 

psicològics (PAP individual o grupal) als afectats etiquetats com a ‘META verds’. La conformen 

les  següents activitats: 

• el triatge psicològic per identificar les situacions de risc d’estrès agut i derivar-les als 

centres sanitaris 

o un afectat/da amb un problema de salut mental previ s’adreça d’immediat al 

Centre que l’atén d’habitual 

• l’estabilització psicològica, el suport emocional primerenc i bàsic, la recuperació de 

l’autocontrol i l’autodomini, el restabliment de les seves capacitats d’afrontament 

personal i la connexió amb la seva xarxa natural de suport social 

• informar l’afectat de la simptomatologia reactiva i adaptativa que pot presentar i del 

dispositiu d’atenció disponible: CUESB, 061 CatSalut respon i xarxa pública de salut 

(SISCAT) 

 

La intervenció 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. Se’n fan càrrec de l’atenció 

psicològica dels afectats físics rebuts i del seu entorn immediat. Activa i desactiva el SEM. 

http://www.aisbcn.cat/2018/08/21/convenis-i-protocols-csb-ima-i-postima/
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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. 

Les característiques del dispositiu 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 intervinent 

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

• seguiment discrecional i continuïtat ambulatòria: cap a les consultes externes de 

Psiquiatria i, en tot cas, cap al dispositiu de Salut mental comunitària 

 

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

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

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 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’atenció psicològica dels afectats físics rebuts i del seu entorn immediat que siguin adreçats o 

s’adrecin a un CUAP/CAPI o al Servei d’urgències d’un Hospital de segon nivell que no disposi 

d’urgències de Psiquiatria (en endavant, HsPQ): Sagrat Cor, Plató i Dos de maig corre a càrrec 

del Col·legi de Psicologia de Catalunya (en endavant, COPC). 

La relació assistencial, a aquest efecte, entre el CSB i el COPC està conveniada. Disponible a 

http://www.aisbcn.cat/2018/08/21/convenis-i-protocols-csb-ima-i-postima/ 

La funció del COPC és la d’aplicar PAP (grupal o individual) en la línia comentada amunt. 

http://www.aisbcn.cat/2018/08/21/convenis-i-protocols-csb-ima-i-postima/
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Paràmetres de la resposta 

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

autodesactivació 

• professionals voluntaris del Grup d’emergències del COPC 

• virtualitat del dispositiu: 24 h x 365 dies 

• disponibilitat en menys de 2 hores 

• atenció in situ en espais facilitats pel receptor 

• si cal algun tipus de material el facilita el COPC 

• 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 esta integrada en la intervenció general  

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

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

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

El registre dels afectats atesos correspon als Centres SISCAT on s’hagi produït l’atenció. 

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.  

 

 

postIMA, 72 hores – 6a setmana 

L’etapa segueix els criteris de qualitat i satisfacció de l’Standing Committee on Crisis and 

Disasters que l’European Federation of Psychologists Associations (EFPA) i consta de: 

a. una campanya de sensibilització i informació. La de Salut està disponible a 

http://www.aisbcn.cat/2019/04/20/que-fer-si/ i la de Justicia a “Què cal fer si...”Es produeix 

una catàstrofe o un incident amb múltiples afectats. Generalitat de Catalunya 

b. reunions psico-educatives en forma de tallers que ofereixen informació pràctica sobre el 

procés d’afectació i de recuperació,  aprenentatge sobre tècniques i tractaments, 

ensinistrament en habilitats per a la prevenció, estratègies per afrontar la repercussió clínica 

http://www.aisbcn.cat/2019/04/20/que-fer-si/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/catastrofe-o-incident-amb-multiples-afectats/index.html
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/catastrofe-o-incident-amb-multiples-afectats/index.html
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i psicosocial i la gestió de les situacions complexes més freqüents amb la intenció de 

disminuir els conflictes i el patiment i de millorar la convivència, l’adherència al tractament, 

la consciència de trastorn i el seu pronòstic. 

També aporten criteris per accedir als grups d’ajuda verticals temàtics i/o acudir a un servei 

especialitzat als recursos de Salut mental comunitària. 

Les desplega l’Equip d’intervenció 72-6 del Centre d’expertesa IMA del CSB (a càrrec de la 

UTCCB), Edifici Mestral, Parc Sanitari Pere Virgili, Esteve Terradas, 30, 08023 Barcelona. 

 

En l’àmbit municipal actuen grups d’ajuda verticals temàtics, destinats a diferents tipus 

d’afectats detectats a les reunions psico-educatives. Els objectius en aquest cas són:  

• La remissió de la simptomatologia residual  

• La normalització de les dificultats d’integrar l’incident en la pròpia experiència  

• La disminució de l’evitació com a eina no favorable de recuperació  

• La creació d’una xarxa de suport informal que faciliti la resolució complerta dels fets.  

 

postIMA, fins als 6 mesos (extensible als 12 mesos) 

L’atenció psicològica postIMA en aquest període es basa en els Nuclis territorials: professionals 

de Salut mental  ambulatòria: psicòlegs, psiquiatres, infermeria, treball social... dels CSMA i 

CSMIJ de la ciutat designats com a referents postIMA per les respectives entitats i formats i 

reconeguts com a tals. Propocionen capacitat de resposta pròxima i sostenible cas d’una situació 

IMA. 

Les activitats son: psicoeducació i atenció específica individual o grupal dels afectats a banda de 

la disponibilitat en un postIMA   i en un IMA social. Paràmetres d’activació a 

http://www.aisbcn.cat/2018/01/26/nuclis-territorials-datencio-postima/ 

Les entitats SISCAT i l’Equip d’Intervenció 72-6 disposen d’accés directe a les Unitats expertes i 

al dispositiu de Psicogeriatria del territori. Les no SISCAT amb autorització del CSB. 

 

El dispositiu disposa de criteris de risc i de diagnòstic del TEA i de TEPT consensuats pels experts 

de la Xarxa pública de Salut (2017). En revisió per part del Comitè d’experts postIMA a juny de 

2019. 

http://www.aisbcn.cat/2018/01/26/nuclis-territorials-datencio-postima/
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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’Atenció 

primària 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. 

 

Intervenció poblacional. Xarxa de Detecció postIMA. 

L’endemà d’un IMA alguns/es afectats/es poden no saber que ho són, no reconèixer els 

símptomes que els alerten o que afecten altres o no relacionar-los amb l’esdeveniment, 

desconèixer els recursos i els seus drets al respecte. 

La població, durant un període postIMA, requereix un reforç proactiu de seguretat i reconfort 

emocional dirigit a persones sanes que es tradueix en un oferta de detecció, suport, seguiment 

i informació dels recursos d’ajuda disponibles tant sanitaris com psicològics i/o socials. 

Es situa en l’àmbit sanitari de la promoció de la salut i de la prevenció de la malaltia. 

 

La detecció la pot efectuar el propi interessat o un professional format d’aquelles entitats, 

institucions, organismes (sanitaris i no sanitaris) amb els que la població (o col·lectius 

determinats) hi contacten de manera habitual en demanda de consell i orientació. 

Aquestes, si es necessari, disposen d’accés directe al dispositiu de Salut mental comunitària o a 

l’Atenció primària segons la qualificació professional del detector i de la situació detectada. 

La funció de detecció d’afectació psicològica postIMA es basa en les recomanacions de l’Standing 

Committee on Crisis and Disasters que l’European Federation of Psychologists Associations 

(EFPA) (2000).  

 

Els professionals de la Xarxa de Detecció sanitària tenen l’encàrrec de valorar, a partir de les 

situacions (o sensacions) individuals relatades per un usuari/a, el risc d’afectació psicològica 

interpretant in situ els trets disfuncionals i els senyals i oferint consell o orientació sanitària o 

derivant al dispositiu de Salut mental comunitària. Sempre que la situació relatada estigui 

directament relacionada amb un esdeveniment d’afectació massiva de la població activat pel 

CSB. 
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La conformen, hores d’ara, Creu Roja, centre de Coordinació sanitària de Barcelona 

http://www.aisbcn.cat/2018/08/21/convenis-i-protocols-csb-ima-i-postima/, Treball social 

sanitari d’Hospital i Atenció primària de Salut. 

En un futur, les Oficines de Farmàcia comunitària, Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona.  

 

La detecció i la intervenció i la coordinació de la resposta en l’àmbit escolar la du a terme el Grup 

d’emergències dels Equips d’Atenció psicopedagògica del Consorci d’Educació de Barcelona (en 

endavant, CEB) com a Xarxa de Detecció no sanitària i vinculat amb els CSMIJ i/o amb les Línies 

pediàtriques de l’Atenció primària.  

El Grup d’emergències del CEB recull i dona resposta a les demandes d’atenció grupal o 

individual motu propio dels alumnes (infants i adolescents) o que s’hagin observat per part dels 

mestres o professors. Inclou l’entorn educatiu (professorat).  

El circuit està disponible a  

https://www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/proteccio_infancia_i_adolescencia/pro

tocol_emergercies_psicosocials 

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

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

comportaments...  

• es esperable que 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 que cal abordar per evitar la victimització. 

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

 

Els docents, han de considerar-se intervinents i població de risc pel que fa a l’afectació 

psicològica (amb 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) en ser responsables de la 

primera fase d’abordatge.  

 

http://www.aisbcn.cat/2018/08/21/convenis-i-protocols-csb-ima-i-postima/
https://www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/proteccio_infancia_i_adolescencia/protocol_emergercies_psicosocials
https://www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/proteccio_infancia_i_adolescencia/protocol_emergercies_psicosocials


Estratègia CSB d’ordenació territorial i de cooperació 

intersectorial en la resposta sanitària a un Incident amb 

múltiples afectats (IMA) i al seu postIMA a Barcelona.

 

 

                           REVISIÓ dilluns, 15 juliol de 2019                                 AUTOR DCP  

29 

L’Oficina d’atenció a la Víctima del delicte de Departament de Justícia (en endavant, OAVD ) es 

un servei gratuït que ofereix atenció, suport i orientació a les víctimes i persones perjudicades 

per un IMA activat per CECAT o CECOPAL sent un punt d’atenció integral per potenciar la 

recuperació personal i reduir la victimització.  

L’abast de la seva intervenció son aquelles situacions potencialment traumàtiques en les que es 

valori la necessitat d’una intervenció posterior a l’atenció realitzada in situ. Ampliable a 

http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/serveis_als_ciutadans/atencio_a_la_victima/oficina

_d_atencio_a_la_vi 

L’atenció directa als afectats en el si de l’OAVD la du a terme el CUESB qui te la responsabilitat i 

la capacitat formal fer derivacions, de manera directa i sempre que sigui possible, immediata, al 

dispositiu de Salut mental omunitària (CSMA que correspongui per RCA). 

 

L’OAVD actua com a Xarxa de Detecció no sanitària únicament d’adults amb els objectius 

següents: 

• assegurar l’adequada atenció sanitària a les persones ateses en primera instància a 

l’OAVD que puguin ser tributaris de rebre-la 

• assegurar la continuïtat informacional postIMA 

• actuar sota una base de coneixement homogènia i compartida en aquestes situacions. 

per tal de prevenir que l’afectat pugui arribar a patir una situació d’estrès post traumàtic o 

seqüeles de tipus psicològic. Disponible a http://www.aisbcn.cat/2018/08/21/convenis-i-

protocols-csb-ima-i-postima/ 

 

La Xarxa de Detecció no sanitària es completa amb la intervenció de tècnics municipals formats 

amb accés a col·lectius vulnerables en instal·lacions, entitats, equipaments i institucions 

depenents de l’Ajuntament de Barcelona: serveis socials, associacions. 

L’atenció es sempre grupal i s’executa amb sessions psicoeducatives descentralitzades i úniques 

i amb l’organització de grups d’ajuda verticals temàtics. 

Les individuals, únicament poden efectuar-les professionals de la xarxa de serveis socials de 

l’Ajuntament formats en EA i EPT qui, si cal i si hi ha vinculació causal de la situació amb 

l’esdeveniment massiu, poden derivar l’afectat, prèvia coordinació amb el CSB, a l’Atenció 

primària de Salut.  

http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/serveis_als_ciutadans/atencio_a_la_victima/oficina_d_atencio_a_la_vi
http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/serveis_als_ciutadans/atencio_a_la_victima/oficina_d_atencio_a_la_vi
http://www.aisbcn.cat/2018/08/21/convenis-i-protocols-csb-ima-i-postima/
http://www.aisbcn.cat/2018/08/21/convenis-i-protocols-csb-ima-i-postima/
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RedactorsDel Mecanisme d’intervenció psicològica IMA (octubre 2017) 

 
Maite Castillon 

 
Adelina Abellanas 

 
Guila Fidel 

 
Jordi Blanch, Luisa 

Lázaro 

 
Bernardo Sanchez 

Del consens TEA/TEPT (setembre 2017) 

 
Maite Castillon 

 
Adelina Abellanas, 

Víctor Pérez 

 
Guila Fidel 

 
Joan Vegué 

 
David Clusa 

 
Jordi Blanch, Luisa 

Lázaro 

 
Bernardo Sanchez 

 
Jordi Garcia 

 
Esther Lobo, Lluis 

Lalucat 

 
Mònica Guasch 

 
Ingeborg Porcar 

 
Anna Puig, Begoña 

Odriozola 

 
Montserrat Rovira 

  

De la Xarxa de Detecció  

 
Cristina Rodriguez 

 
David Jove 

 
Lidia Serratusell 

 
Joan Carles Barroso 

 
 

 

 

 

Atenció als intervinents en els Hospitals 

El plantejament d’aquest aspecte es similar al de l’abordatge del Trauma vicari (situació que 

apareix quan professionals que atenen a les víctimes incorporen sentiments propis de les 

persones assistides) adreçant-se a un col·lectiu professional particular.  

També al de la ‘fatiga per compassió’: afectació específica dels professionals que treballen amb 

víctimes d’esdeveniments traumàtics. 

L’atenció a les ‘segones víctimes’ (provocat per un incident/errada clínica) te una orientació 

diferent. 

 

L’atenció als professionals intervinents en un IMA i en el seu postIMA es situa en el marc dels 

respectius programes de Salut laboral i Prevenció sent responsabilitat de la Gerència de cada 

empresa. Disposa d’un capítol en el Pla IMA i postIMA dels Hospitals i forma part del seu Comitè 

de Crisi. 



Estratègia CSB d’ordenació territorial i de cooperació 

intersectorial en la resposta sanitària a un Incident amb 

múltiples afectats (IMA) i al seu postIMA a Barcelona.

 

 

                           REVISIÓ dilluns, 15 juliol de 2019                                 AUTOR DCP  

31 

Es situa en el marc de la promoció de la salut i de la prevenció de la malaltia amb l’objectiu 

d’abordar l’estrès agut, limitar i evitar conductes disadaptatives i evitar l’aparició de l’estrès 

posttraumàtic. I tractar-lo en condicions adequades. 

Es concreta en una oferta de servei que es publica a la Intranet del Centre i que es difon en 

sessions de servei i informals i/o amb intervencions concretes. 

 

La direcció i coordinació del procés correspon al Metge de treball del Centre. 

L’execució, seguiment i avaluació del procés, al Servei de Prevenció de Riscos i, concretament, 

al professional designat de Salut laboral (Tècnic/a especialista de nivell superior en ergonomia i 

psicosociologia aplicada). També el procés de derivació a la corresponent Mútua d’Accidents de 

Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social (en endevant, MATMP). 

Aquest professional, cas d’un IMA, s’autoactiva i s’incorpora d’immediat a la resposta amb 

l’encàrrec de donar suport als professionals del seu centre (inclosos els directius); també se’n fa 

responsable del postIMA dels mateixos col·lectius.  

 

La primera fase de la  intervenció correspon als Caps i Responsables dels serveis 

d’Urgències/Intensius/... que amb lògica peer to peer i emprant un check list d’screening de risc 

tenen l’encàrrec les 

• primeres 72 hores d’observar i valorar in situ els comportaments inusuals i/o suggestius 

d’afectació psicològica en el seu equip de treball habitual: del torn que ha rebut el 

impacte i dels següents; i en el moment de reincorporació dels professionals 

• primera setmana d’observar la persistència dels estressors  

Disposen del suport del professional designat de Salut laboral i posteriorment als Serveis de 

Psiquiatria del Centre i/o del territori. 

Els Hospitals es comprometen a efectuar la valoració psicològica dels intervinents en menys de 

72 hores per la qual cosa assignaran el corresponent temps d’agenda.  

 

A partir de les 72 hores i fins al primer mes Salut laboral oferta recomanacions bàsiques  i atenció 

presencial immediata a metges, infermeria, treball social sanitari, gestió, directius; 

d’Urgències/Intensius/... a partir d’un conjunt de. 
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La persistència dels estressors i dels signes d’afectació, tercera fase, provoca que el Servei de 

Prevenció de Riscos activi el sistema de vigilància i el circuit de declaració i derivació a la MATMP 

Les intervencions sanitàries efectuades es registren en el Sistema d’informació del Servei de 

Prevenció de riscos; es tracta d’informació reservada. 

 

Redactors (novembre 2018) 

 
Rafel Padrós  

Consol Serra 

 
Cristobal López 

 
Sònia Barroso 

Sebastiana Quesada 

 
Pilar Subirats / Inès 

Dalmau 

 
Antoni Calvo 

 
 

 
 

  

 

Desactivació del IMA i retorn a la normalitat 

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 es fa efectiva quan  

• les evacuacions des del punt d’ocurrència 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. 

 

L’endemà del IMA s’inicia el procés de retorn a la normalitat en cada Centre que consta dels 

passos següents: 

• tancament del incident i desactivació definitiva:  

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

o elaboració del Relat de la intervenció del Centre: decisions, activitats, 

conseqüències, seqüència i valoració de la resposta 
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▪ Es recomana disposar de la figura del Relator IMA 

• reversió de les decisions preses durant el incident; quan es pot 

o considerar normalitzada l’operativa d’urgències 

o desactivar el flux accelerat de trasllats a l’AI (si n’hi ha hagut) 

o poden reiniciar les activitats ordinàries i a quin ritme 

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

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

lesions en el Centre fins al moment de la seva alta definitiva i transferència al següent 

nivell assistencial de la xarxa assistencial de l’AIS amb criteris d’equitat i transparència. 

La gestió i l’execució d’aquesta fase correspondrà a la Direcció mèdica/assistencial de cada 

Centre. 

 

Model compartit d’intervenció IMA de Treball social sanitari en els 
Hospitals  
1.- Marc legal 

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). 

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 sanitària a un IMA la du a terme TSS dins del Pla IMA 

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

 

2.- El subjecte del Model compartit d’intervenció és 
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• durant un IMA amplia excepcionalment la seva activitat als afectats indirectes, malalts 

o no.   

• 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 implicades 

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 conjunt d’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). 

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 tot deslliurant professionals de l’activitat 

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

d’un mecanisme d’activació i recluta.  

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

 

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. 
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mitjançant el suport a l’assistència sanitària: gestió social de casos i 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. 

 

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, funcions i capacitats del TSS  

6.2.- durant l’IMA (24 hores) 

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

• prestar primers auxilis psicosocials 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 
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• 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 

 

D’immediat al IMA TSS es situa en punts estratègics de l’hospital, com poden ser les àrees 

d’arribada dels afectats i inicia el desenvolupament de les seves funcions. 

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... 

TSS ha de garantir la continuïtat de l’atenció social a la resta de pacients del Centre tant bon 

punt com sigui possible. 

 

6.3.- Després de l’IMA (immediat) (24-72 hores) 

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

Centre. 

 

• 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 
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Jordi Valls 

 
Laura Morro 

 
Conchita Peña 

 
Ferran Cespedes, 
Montserrat Duch 

David Nadal 

 
Sandra Soler 

  
  

 

Traçabilitat IMA. app de Registre IMA i postIMA () 

La identificació unívoca i inequívoca dels afectats IMA directes o indirectes es fonamental per 

disposar d’informació parametritzada que permeti una correcta traçabilitat del procés 

d’atenció, per la gestió assistencial i sanitària i la 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. 

El registre específic del IMA i del postIMA es durà a terme a l’aplicació de Registre i Seguiment 

d’afectats IMA i postIMA (endavant appIMA), la única font d’informació sanitària, formal i oficial 

d’afectats/des IMA i postIMA de SISCAT. A juny de 2019 en fase beta. 

El Manual funcional està disponible a http://www.aisbcn.cat/2018/09/14/app-de-registre-i-

seguiment-ima-i-postima/ 

 

L’appIMA està sota la custòdia del Departament de Salut i inclou el consentiment informat 

implícit que correspon a una atenció sanitària emergent i urgent d’acord amb el Reglament 

general de Protecció de Dades (RGPD) en vigor des del 25 de maig de 2016 i d’aplicació el 25 de 

maig de 2018. 

La tramesa d’informació IMA i postIMA a altres Departaments, mitjans de comunicació i a 

qualsevol altra instància correspon al Departament de Salut.  

El CSB i els Centres SISCAT la incorporen al seu Pla IMA.  

 

Objecte 

http://www.aisbcn.cat/2018/09/14/app-de-registre-i-seguiment-ima-i-postima/
http://www.aisbcn.cat/2018/09/14/app-de-registre-i-seguiment-ima-i-postima/
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El registre de dades dels afectats IMA i postIMA des de diversos indrets de SISCAT i autoritzats 

(i des d’altres que hi hagin d’aportar dades, mitjançant el corresponent Conveni). 

El registre de dades en un IMA declarat i activat s’estén des de la seva activació fins a la 

desactivació formal. 

Pel que fa al postIMA (en el cas dels afectats/des psicològiques) des de la desactivació formal 

del IMA fins al primer mes. 

 

Agents corporatius 

Les entitats que inicialment disposaran d’accés per registre a l’appIMA son SEM, Hospitals i 

CUAP/CAPI implicats en l’incident pel que fa als afectats físics i als psicològics d’un hipotètic IMA 

i del seu postIMA; ho son per invitació expressa i personal a participar en el registre d’un incident 

concret. 

En el seu moment, l’Atenció primària i Salut mental ambulatòria. 

I el CUESB en un futur mitjançant Conveni específic. 

 

Rols i responsabilitats  

La Gerència de cada Centre és la responsable del registre en temps i forma i garant de la 

confidencialitat i de la seguretat en la gestió de la informació. 

 

L’appIMA te tres rols operatius: administrador, responsable i gestor.  

L’administrador, únic per cada IMA, el fixa el SEM i correspon d’inici al seu Cap de guàrdia 

present en el moment d’ocurrència del incident. 

Excepcionalment, n’hi pot haver un de Regió sanitària en l’àmbit d’un IMA concret amb accés 

únicament de lectura. 

 

En cada Centre hi ha un o més responsables designats per la Gerència i autentificats pel SEM i 

pel CSB; es renoven anualment prèvia formació o reforç i en el cas de canvis laborals o directius. 

Es l’autoritzat a accedir a les dades globals del IMA i del postIMA a banda de a les pròpies.  

El perfil professional recomanat és el de Gerència, Direcció mèdica/assistencial, Direcció 

d’infermeria... 

Es el responsable dels trasllats intercentres. 
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En cada Centre hi ha, amb un nombre limitat, diversos gestors, els únics autoritzats per efectuar 

la declaració individual d’afectat/da i pel registre de les seves dades be iniciant-lo be completant 

un registre anterior efectuat per altres professionals. Està autoritzat per la lectura, únicament, 

de les dades del seu propi Centre.  

Es el interlocutor amb el Responsable de l’appIMA en el seu Centre. 

La funció de gestor es manté mentre l’afectat/da continuï al Centre inclòs el moment d’alta i 

trasllat. 

El perfil professional recomanat és el de Cap/Director d’Urgències o Cap/directiu de guàrdia en 

el seu horari i els Caps de Servei d’Intensius/Anestèsia i els seus adjunts de guàrdia. 

Es suggereix que Admissions/Treball social sanitari/Auxiliar d’infermeria se’n faci càrrec de 

complimentar el mòdul d’identificació.  

Moment, lloc de Registre i regles 

El registre comença un cop arriba un afectat evacuat pel SEM a un Centre sanitari.  

Pel que fa als espontanis que acudeixin per mitjans propis als Centres, en el moment en que 

siguin admesos en el Centre sanitari seguint els canals habituals 

El registre es du a terme, sempre que sigui possible, in situ (en el lloc on s’estigui atenent 

l’afectat/da) i on time (no en diferit si no en el moment en que es capturi la dada en qüestió) i 

directament al dispositiu de registre. 

La ubicació d’un afectat la determina l’àmbit assistencial on està sent atès: intensius, urgències... 

encara que físicament es trobi fora del recinte estricte d’aquestes unitats. 

Inclou l’hospitalització i el procés ambulatori programat secundari durant el període postIMA.  

 

Cadència i contingut 

La prioritat durant un IMA es l’assistència per la qual cosa els primers 45 minuts hi ha silenci 

sanitari. 

Durant aquest temps s’atén, s’organitza l’assistència i es recull un contingut mínim d’informació 

que permeti, passats els primers 45 minuts, generar informació suficient.  

Aquest contingut mínim s’incrementarà progressivament fins a completar, a les 24 hores, el 

Registre. 

 

Validació: Les dades dels afectats IMA i postIMA registrades en l’appIMA han de coincidir amb 

les homònimes del Sistema d’informació del Centre. 
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Sistema d’informació IMA. Codi IMA. 

El IMA te consideració de Codi d’activació amb dos components segons la via d’accés al Centre 

de l’afectat. La codificació d’aquest aspecte és 

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

• IMA_E: que acudeixen per mitjans propis, espontanis 

 

 

 

La regularització dels afectats no identificats (sense CIP) per part dels Centres segueix el 

procediment que contemplin en el seu propi Pla IMA i postIMA. Es crític especialment en el cas 

dels menors d’edat no acompanyats a fi de facilitar el procés de reagrupament. 

 

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

publiquen a HC3 la informació clínica corresponent específicament codificada  

L’associada al registre d’un afectat es composa de les 

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

catalogació 

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

• codificació del procés mitjançant codis E: causa externa particulars segons els diversos 

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 enllaçar el afectats associats: 

pediàtrics, familiars... si cal 

 

Avaluació IMA i postIMA 
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La funció d’avaluació IMA i postIMA correspon, a Barcelona ciutat, al CSB. 

 

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

accions i amb l’objectiu de millorar o mantenir el seu rendiment en el futur. Segueix 

https://www.revespcardiol.org/es-teorias-estilos-debriefing-el-metodo-articulo-

S0300893214003868 

*Debriefing, contacte que s’estableix entre professionals desprès d’una determinada acció o activitat amb l’interès de revisar el 

comportament i el grau de compliment d’allò planificat per extreure’n conclusions aplicables. 

 

El Pla IMA i postIMA BCN disposa d’un formulari de debriefing incorporat als Plans IMA dels 

Centres acordat per l’Òrgan tècnic d’Urgències i emergències en data desembre 2017. 

Disponible a http://www.aisbcn.cat/formularis-de-debriefing-ima/ 

Compleix les quatre etapes de l’aprenentatge experiencial de Kolb: experiència concreta, 

observació i anàlisi, conceptualització i millora i programa d’aplicació verificable. Disponible a  

https://www.rededuca.net/kiosco/catedra/el-aprendizaje-experimental-de-kolb. 

Es suggereix completar-lo amb l’anàlisi dels corresponents CMBDs de cada àmbit de salut. 

 

L’avaluació IMA es completa amb el Relat IMA elaborat per un professional qualificat sobre 

l´encadenament de decisions, accions, activitats i els resultats obtinguts pel seu Centre a 

propòsit d’un incident determinat; cada Centre intervinent valora motu propio la seva resposta 

durant l’episodi IMA. El CSB du a terme un procés idèntic; a tall d’exemple el del 17 d’agost de 

2017 disponible a: 

http://www.aisbcn.cat/wp-content/uploads/2018/03/Relat-17ago17-v20mr%C3%A718.pdf 

 
El resultat de l’anàlisi i les reflexions i conclusions del debriefing i del Relat es presenten i 

debaten a l’Òrgan tècnic d’Urgències i emergències del CSB transformant-se en recomanacions 

i accions de millora a implantar, d’aprenentatge a trametre als professionals i d’indicacions 

recomanacions a incloure en el Pla IMA de Centre i en el de ciutat. Aquest encàrrec recau sobre 

el Centre d’expertesa IMA del CSB. 

 

https://www.revespcardiol.org/es-teorias-estilos-debriefing-el-metodo-articulo-S0300893214003868
https://www.revespcardiol.org/es-teorias-estilos-debriefing-el-metodo-articulo-S0300893214003868
http://www.aisbcn.cat/formularis-de-debriefing-ima/
https://www.rededuca.net/kiosco/catedra/el-aprendizaje-experimental-de-kolb
http://www.aisbcn.cat/wp-content/uploads/2018/03/Relat-17ago17-v20mr%C3%A718.pdf


Estratègia CSB d’ordenació territorial i de cooperació 

intersectorial en la resposta sanitària a un Incident amb 

múltiples afectats (IMA) i al seu postIMA a Barcelona.

 

 

                           REVISIÓ dilluns, 15 juliol de 2019                                 AUTOR DCP  

42 

L’avaluació de l’atenció a l’afectació psicològica postIMA segueix la cronologia del Trauma 

psicològic, es du a terme en el sisè mes de l’ocurrència del IMA i es situa en el marc de la 

promoció de la salut i de prevenció de la malaltia. 

En aquest moment i amb la intenció de descartar simptomatologia oculta d’estrès posttraumàtic 

les entitats que han atès inicialment persones afectades hi contacten per valorar l’evolució i el 

resultat de la postintervenció. Si s’observa patologia es deriva directament al dispositiu de Salut 

mental comunitària (Nucli territorial) o a Atenció primària segons la qualificació professional del 

detector i la situació detectada.  

S’estima que entre el 30 i el 40 % dels contactats per aquest motiu presenten simptomatologia 

(Dades CUESB i UTCCB, juny 2018). 

A aquesta intervenció se la denomina Ronda de tancament. La duen a terme: CUESB, UTCCB, 

CEB, Creu Roja; Salut laboral efectua una ronda de seguiment al tercer mes i tanquen 

efectivament el procés als sis mesos; l’OAVD, du a terme una primera ronda de seguiment al 

primer mes i tanca efectivament el procés als sis mesos.  

La realització de les Rondes de tancament son un requeriment que s’incorpora en els seus 

convenis amb el CSB. 

Si es necessari, les persones en risc tenen accés directe als CSMA i CSMIJ. 

 

Les farmàcies comunitàries, establiments sanitaris als que s’hi poden adreçar persones 

afectades en demanda de consell, orientació i/o atenció hi participaran en un futur.  

 

Centre expertesa IMA 

El 17 d’agost de 2017 a Barcelona posà de manifesta la conveniència de consolidar i 

d’evolucionar la resposta donada, el Model d’atenció IMA i postIMA, tot incorporant les lliçons 

apreses, l’evidència d’altres ciutat i indrets en els diversos àmbits de coneixement intervinents 

en un incident d’aquets característiques: sanitari, social i docent. 

Altres incidents posteriors de menor magnitud amb gran afectació poblacional ho referma amb 

la intenció de posar el resultat a disposició de professionals, de la ciutadania, dels operadors i 

de les Institucions. 

El Centre s’adhereix a la Norma UNE ISO 22320: gestió d’emergències i requeriments per a la 

resposta a incidents. 
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El Consorci Sanitari de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona (en endavant, UAB) 

crearen conjuntament i paritària (juliol 2018) el Centre d’expertesa IMA com a entitat pública i 

sense ànim de lucre ni entitat jurídica i formalitzar-ho amb el corresponent Conveni marc de 

col·laboració disponible a . http://www.aisbcn.cat/2018/08/21/convenis-i-protocols-csb-ima-i-

postima/ 

La voluntat d’ambdues entitats es incorporar-hi d’altres públiques (i privades) interessades 

nacionals, estatals i internacionals en format multiagència. 

L’àmbit territorial, Inicialment, es Barcelona ciutat amb l’interès compartit amb el PLANUC del 

Departament de Salut d’estendre-ho al país. 

La seu sanitària és a Barcelona: Consorci Sanitari de Barcelona; l’acadèmica, a Bellaterra, seu de 

la UTCCB.  

 

El CSB hi aporta funcionalment els 

• Nuclis territorials i la Xarxa de detectors sanitaris i no sanitaris 

• Coordinació de resposta IMA i postIMA del CSB 

• Convenis i Protocols de col·laboració bilaterals establerts amb d’altres entitats 

La UAB, funcionalment i  

• parcial, la Unitat de Trauma, Crisi i Conflictes (UTCCB) 

• els Convenis i Protocols de col·laboració bilaterals establerts amb d’altres entitats 

 

L’encàrrec del CSB i de la UAB al Centre és 

• donar consistència basada en evidència a la intervenció sanitària individual i/o grupal 

de la xarxa SISCAT durant un IMA o una Crisi d’afectació sanitària massiva de la població 

i en el seu postIMA traslladant-la al Pla del CSB 

• donar cabuda a equips de resposta que cobreixin mancances assistencial SISCAT 

• formar professionals sanitaris i no sanitaris  

• criteris i protocols, paràmetres de prevenció 

http://www.aisbcn.cat/2018/08/21/convenis-i-protocols-csb-ima-i-postima/
http://www.aisbcn.cat/2018/08/21/convenis-i-protocols-csb-ima-i-postima/
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• generar coneixement i recerca aplicada clínica i poblacional alineats amb l’Agència de 

Salut pública de Barcelona 

• crear una xarxa europea d’experts en IMA i en postIMA  

• incloure el Centre en el Sistema de resposta IMA i postIMA  

 

A novembre de 2018, amb l’objectiu de dotar col·legiadament de solidesa científica i de 

seguretat organitzativa la resposta planificada pels operadors SISCAT de Barcelona, SEM i CSB, 

el Centre d’expertesa IMA es dota operativament de dos Comitès d’experts: un pel període 

pròpiament IMA. 

Ambdós els conformen professionals sanitaris i no sanitaris en exercici en el sector públic (o 

sense ànim de lucre) de salut, social, seguretat, justícia i educació amb formació i/o experiència 

contrastada en la gestió de l’emergència (crisi social) i/o de la postemergència (postcrisi social) 

i designats formalment per les Societats científiques, Col·legis professionals i Organismes i 

Institucions implicades i acceptat pel implicats. 

 

En la figura següent es concreten les Societats científiques, Col·legis professionals i Organismes 

i Institucions participants. 

 

La seva estructura i posició en el Model d’Atenció IMA i postIMA BCN es la següent 
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Les seves funcions son: 

• Aportar coneixement i evidència al disseny, preparació i consolidació de la resposta a 

un IMA i al seu postIMA 

• Assessorar els organismes i institucions sanitàries i no sanitàries que hi participin  

La continuïtat de les seves activitats consisteix en que 

• Les recomanacions clíniques es posen a disposició dels Centres i professionals implicats. 

• Les sanitàries es traslladen a l’OTUiE per que s’incorporin als seus processos de 

planificació i coordinació operativa i territorial. 

• Les organitzatives poden transformar-se en Instruccions de la Gerència del CSB pels 

operadors SISCAT a fi de que les incloguin en els respectius Plans IMA i postIMA. 

• El conjunt es tramet al PLANUC del Departament de Salut per la seva difusió. 

 

 


