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Butlletí Salut/social Residències 8 

L’aparició d’incidències i d’excepcionalitats a les Instruccions per les quals s’adopten mesures 
especials de protecció als centres residencials i centres de dia de gent gran i centres residencials 
de persones amb pluridiscapacitats per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 
COVID-19 a diferents municipis de Catalunya de 17 de juliol 2020 fa convenient identificar 
aquelles situacions que, degudament justificades i a criteri de l’Oficina de Residències de 
Barcelona, poden alterar-ne el contingut i el sentit. 
 

Serien, d’acord amb la RESOLUCIÓ TSF/1106/2020, de 24 de maig, per la qual s'estableixen els 
criteris d'accés per als nous ingressos en places públiques o de prestació econòmica vinculada 
en centres residencials de gent gran en les fases de desescalada de la COVID-19. 
 

1. Desaparició sobtada de la persona cuidadora principal, que cap altre membre de la 
família pugui fer les tasques de persona cuidadora, i no pugui estar atès per un altre 
servei (SAD social, centre de dia, habitatge tutelat...). 

2. Persones en situació de maltractament físic, psíquic o de descurança. 
3. Persones amb modificació de la capacitat, tutelades per fundacions tutelars, amb 

problemàtica social derivada de la seva situació. 
4. Persones soles sense fills ni vincles familiars en situació de risc social amb dificultats per 

seguir un control o tractament, que suposi un risc per a la seva integritat o de l'entorn. 
5. Persones ingressades en places del servei d'acolliment d'urgència per a gent gran (SAUV) 

en les quals l'ajuntament ha treballat la immediatesa de la situació d'urgència. 
6. Ordre judicial d'ingrés. 
7. Persones ingressades en unitats de llarga estada de centres sociosanitaris del SISCAT i 

que en el moment de l'alta sanitària sigui impossible o no aconsellable el retorn al 
domicili, sempre que la persona es trobi en una de les situacions descrites en els quatre 
primers punts. 

8. Pèrdua de l'habitatge habitual sempre que la persona es trobi en una de les situacions 
descrites en els quatre primers punts. 

 
S’hi afegeixen únicament per la setmana del 20 al 25 de juliol 

• Retorns programats pel CSSBcn, per aquesta setmana, de domicili a la plaça residencial 
adjudicada amb anterioritat.  

 
Sense límit 

• Persones ingressades en unitats de llarga estada de centres sociosanitaris del SISCAT 
procedents d’una Residència que siguin alta i que compleixin tots els criteris de retorn  

 
Amb caràcter general, no s’atendrà cap demanda que no sigui plantejada pel CSSBcn i a criteri 
de l’Oficina de Residències. 
 
 
Barcelona, 20 de juliol de 2020 


