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L'Oficina de Residències de Barcelona des dels seus orígens te dos encàrrecs 
primordials1; un adreçat a l’atenció sanitària i social sanitària i el segon a la gestió de la 
pandèmia Covid19 en els Centres residencials i centres de dia de Gent gran, Centres 
residencials de persones amb pluridiscapacitats i de Salut mental i amb d’altres unitats 

de convivència estable (en endavant, RES); en tots els casos en estreta col·laboració 

amb l’Atenció primària, amb l’Atenció intermèdia i amb Salut pública i en el marc 
territorial de Barcelona ciutat. 
1

Comitè Permanent del Consorci Sanitari de Barcelona, 10 juny 2020. Comitè de Direcció del Consorci Sanitari de Barcelona, 1 

juliol 2020- Grup motor de Residències, 2 juliol 2020 

 

Pel que fa a la gestió sanitària i social sanitària no Covid l’encàrrec concret es 

1. Garantir una atenció sanitària sostenible, integrada i preventiva (sanitària, 
social sanitària i farmacèutica) conciliada i centrada en els Residents, i en la 
seva individualitat, que cobreixi les seves necessitats tot respectant els seus 
valors i preferències i atenent els de les famílies / tutors. 

2. Assegurar una atenció equitativa, propera i segura que garanteixi als Residents 
la qualitat, la seguretat i la continuïtat assistencial implantant formes de 
prevenció quaternària 

Aquest encàrrec s’expressa amb l’anàlisi, avaluació i ajust, amb caràcter general, del 
comportament  

 sanitari (protecció de la salut, la seguretat sanitària) de la RES: de l’ 

o abordatge de la cronicitat i la vulnerabilitat i de la complexitat  
o atenció digne al final de vida 
o control de la infecció 
o conciliació i harmonització de la prescripció, dispensació i compliment 

del tractament  
o atenció urgent: 061, trasllats i ingressos urgents, mobilització de 

l’ACD...; fent èmfasi en el cap de setmana i festius 
o evitació de la iatrogènia secundària  
o procés de bones pràctiques i decisió ética (gestió del conflicte ètic) 

 social sanitari: de la 

 protecció de les relacions psicoafectives i familiars dels Residents  

 dignitat, respecte i tracte: dret a la pròpia decisió de Residents i 
famílies, DVA 

 gestió del procés d’institucionalització i canvi d’itinerari vital 

 vincle comunitari dels Residents i de les RES 

 organitzativa, dels 
o circuits, dinàmica de treball de l’equip sanitari i social de les Residències 

amb l'Equip d'Atenció primària vinculat, el Centre d’Atenció intermèdia i 
l’Agència de Salut pública de Barcelona, quan sigui necessari 

o correspondència entre el Pla de contingència i la realitat efectiva del 
Centre 

o plans d’estacionalitat 
o pla de comunicació i informació, participació 
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o circuits, dinàmica de treball amb l’Oficina de Residències de Barcelona 
 

Les competències Covid de l'Oficina de Residències de Barcelona en estreta 

col·laboració amb l’Atenció primària i amb Salut pública son 

 prendre mesures restrictives si les dades epidemiològiques del territori on 
s’ubiqui una Residència així ho aconsellen i a proposta de Salut pública 

 el comandament territorial de la gestió de crisi 

 el seguiment dels brots  

 l’autorització de mobilitat (traçabilitat) de Residents entre RES per causa 

Covid en compliment de l’indicat en el Butlletí 10 de l'Oficina 

 la gestió de la xarxa Covid de positius i negatius en tots els aspectes 

 el tancament de brot: un cop Salut pública el qualifica de no actiu i quan tots 
els residents afectats s’han recuperat i/o es troben o han retornat a la seva 
plaça d’origen o d’elecció. 

I l’avaluació de la 

 comunicació veraç, immediata i obligatòria dels hipotètics casos i brots que s’hi 
puguin produir i de la gestió que les Direccions dels Centres en facin  

 compliment del Pla de contingència 

 dinàmica del comitè de rebrot; compliment del Butlleti 6. 

 acompliment dels requeriments sanitaris i social sanitaris 
o aplicació dels principis de control de la infecció 

 senyalètica i informació passiva 

 coneixement de la situació immunitària 

 respecte als drets de Residents i familiars 

 vigilància de la salut dels treballadors estables i substituts 

 reserva Covid de llits...  
I la capacitat de prendre mesures cautelars reactives.  
 
Pel que fa a les visites, sortides i nous ingressos el Pla sectorial "Gestió de la 
infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en l'àmbit residencial" versió 5.0 de setembre de 
2020 del Departament de Salut fa recaure, de manera exclusiva, la responsabilitat del 
correcte i escrupolós compliment dels requeriments sanitaris, socials i epidemiològics 
en les Direccions dels Centres residencials així com la salut dels seus treballadors. 
S’entén que sempre que es compleixi allò que s’indica en la Pla de contingència de 

cada RES per tal d’evitar el risc. 

 
En conseqüència, mentre es mantingui vigent el Pla sectorial v 5.0, l'autorització i el 
coneixement previs dels nous ingressos no urgents per part de l'Oficina de Residències 
de Barcelona no es necessària; per les visites, sortides... ja no es necessària. 
L’Oficina manté l’acompanyament de les RES en aquest assumpte i en tota la resta de 
temes sota la seva competència. 


