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Butlletí Salut/social Residències 2 

El número 1: Criteris de Residència ‘verda’ 

Benvolguts/des 

 

El butlletí de Residències te la intenció d’informar tots els implicats en l’atenció als Residents i a 

les Residències sobre les actuacions, i la seva motivació, que duen a terme el Comitè clínic 

social i l’Oficina de Residències. 

  

La gestió de l’atenció residencial consta de tres capes 

• Grup motor, nivell de governança temporal de l'Atenció residencial a la ciutat fins al moment en 

què es defineixi la definitiva 

• Oficina de Residències, nivell de coordinació insititucional de les activitats que afecten les 

diverses administracions implicades i d'ajust d'instruccions, protocols i guies a la realitat de la 

ciutat; també de preparació d'iniciatives a traslladar als ens competents; i la vinculació de les 

Residències a la xarxa d'Atenció primària i d'Atenció intermèdia de Salut. Assegura l'aplicació 

flexible dels protocols. La seu es troba en el Consorci Sanitari de Barcelona.   

• Comissió clínic social, nivell operatiu en el cual es fa el seguiment diari de l'estat de les 

Residències, es cataloguen els establiments (semàfor), es tutela el retorn dels desplaçats, el 

flux de persones (derivació i retorn) amb SISCAT (Hospitals, Atenció primària, Atenció 

intermèdia) i s'apliquen protocols i guies. La seu es troba en el Consorci Sanitari de Barcelona.  

En els tres nivells hi estan representats el Consorci Sanitari de Barcelona, el Consorci de Serveis 

socials de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, la Direcció general d'Autonomia personal i 

Discapacitat, l'Agència de Salut pública de Barcelona en la forma corresponent. 

Personal pròpi de l’Oficina de Residències 

Consorci Sanitari de Barcelona Delegades de Salut 

Azucena Carranzo Raquel Calatayud 

Verónica Juan Ana Fernàndez 

Alejandro Ortiz Marta Montaña 

Judith Antràs Samuel Lozano 

Raquel Gutierrez  
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Com contactar amb la Comissió clínic social. Per 

1) trasllats/retorns de Residents be a la seva residència d’origen be a una provisional lliurar la 

graella que s’adjunta al correu  salut.social_RG@catsalut.cat 

Les peticions es valoren, coordinen i s’executen per la Comissió.  

2) resoldre situacions clíniques, socials...alertes, detecció de situacions... des de les 

Residències o des dels Equips d’Atenció primària i que s’hagin d’abordar per la Comissió. 

Empreu el correu  salut.social_RG@catsalut.cat. 

Les peticions es valoraran i coordinaran des de la Comissió i les executarà qui s’acordi.  

3) assumptes que no impliquin Residents: documents, informes, sol·licituds d’informació... 

peticions, dubtes, aportacions...   

El correu electrònic únic on s’han de remetre i des d’on rebreu criteris, aclariments... és el 

següent: OficinaResidènciesBCNCiutat@catsalut.cat 

 

La resta de correus resten anul·lats.

 

Catalogació dels centres residencials residències (estructural A*, B**, C***; funcional: 

verd, taronja, vermell) 

*amb personal sanitari i no sanitari, capacitat de sectorització i capacitat aïllament 

**amb professionals sanitaris i no sanitaris, sense capacitat de sectorització i capacitat mínima d’aïllament 

***sense professionals sanitaris, sense capacitat de sectorització o aïllament 

La catalogació d’una Residència te com a objectiu assegurar una correcta gestió Covid i 

postCovid dels seus Residents. Adjudicar una o una altra condiciona diversos aspectes de la 

gestió de les Residències i dels seus Residents; trasllats/retorn, nous ingressos, visites de 

familiars... És, doncs, un procés crític. 

La catalogació consta de dues parts: l’estructural i la funcional (relacionada amb el Covid, 

hores d’ara). 

Inicialment i en la fase aguda de la pandèmia, l’Equip d’Intervenció Covid de Barcelona la va 

dur a terme per observació i valoració de cada situació en cada moment i per consens entre 

els seu components. 

 

El Protocol de desescalada normalitza el procés. La Comissió clínic social d’acord amb ell ho 

vincula al Pla de contingència que cada Residència ha d’elaborar i el fa públic. 

A partir d’aquest document, de la seva revisió i validació i de la valoració funcional (Covid) les 

Delegades de Salut, les Direccions socials, les Direccions d’AIS, l’Atenció primària, Salut 

pública aplicant els següents criteris   
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elaboraran una proposta de catalogació que la Comissió clínic social valorarà i que certificaran 

els Directors d’AIS. 

 

Per tal de facilitar el trànsit entre el procés inicial i l’actual s’estableix una moratòria en la 

revisió de la catalogació fins a la recepció del Pla de contingència que cada Residència ha 

d’elaborar i lliurar al correu OficinaResidènciesBCNCiutat@catsalut.cat abans del dia 23 de 

juny de 2020. 

Així, per no generar cap prejudici a les Residències fins a aquesta data es mantindrà la 

catalogació inicial. Superada, es procedirà a confirmar-la o a modificar-la prèvia consulta als 

equips d’ Atenció primària (EAP) per a la seva validació.  

Si no es lliures el Pla en la data indicada es valorarà catalogar-la temporalment com a vermella 

fins a la seva recepció. 

 

La catalogació serà revisada periòdicament per la Comissió Clínica Social de Residències. 

 

Qui ha de fer què en aquest punt? 

La Direcció de la residència és la responsable de l’elaboració, contingut i conformitat de la 

informació que conté el seu Pla de contingència. 

La Direcció de la Residència pot comptar amb l’assessoria sanitària de l’Equip d’Atenció 

Primària que correspongui; no per la seva elaboració. La Direcció de la Residència remetrà a 

l’Oficina de Residències, si es el cas, la documentació de que disposi i que pugui col·laborar 

a una catalogació ajustada; igualment la seva valoració de la situació. 

 

El Pla de contingència, a més dels aspectes generals indicats en el Protocol ha d’incloure 

obligatòriament els següents apartats: 

- Resposta d’estiu: mesures de protecció davant la calor (aire condicionat, POCS), ratis de 

professionals, procés de suplències, vincle de l’equip sanitari de la Residència amb l’EAP, 

existència d’estoc EPIs, formació en ús de EPI per als suplents...  

- Resposta d’hivern: mesures de protecció mesures de protecció davant el fred (calefacció, 

PIUC), ratis recursos humans, suplències, existència estoc EPI, formació en ús de EPI per 

als suplents, etc... 

- Resposta en cas de rebrot: logística de personal, de mesures de protecció, de mobilització... 

el circuit de PCR acordat amb Salut. 

Sempre seguint les indicacions dels corresponents protocols, guies i instruccions publicades. 
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Aclariment 

Les residències tipus A han rebut la categorització provisional de residència verda o taronja per 

part de les Direccions d’AIS de Barcelona a instància de l’Oficina de residències del CSB. 

Poden tenir zones amb Residents covid +  i covid -. 

Un cop verificades les dades la mantindran o es modificarà si es el cas. 

 

Nous ingressos en aquesta categoria: en fase 2 es permeten nous ingressos de covid + i – 

• Excepció: es deneguen si no es comprova un adequat control de la infecció fins a la seva 

estabilització: cap nou cas covid + en els darrers 14 dies. 

Visites de familiars en aquesta categoria: només es permeten als pacients covid – amb les 

mesures de protecció adequades 

 

Les residències tipus B requereixen d’una valoració específica per part de l’Oficina de 

Residències pel seu caràcter intermedi. 

Si es comprova que, efectivament, no tenen capacitat per sectoritzar ni de creació de circuit 

net/brut (estructural i funcional) es proposarà que passin a ser considerades Residències tipus 

C i, per tant, taronges a l’espera de la valoració funcional. 

Si la tenen, a l’espera de la valoració funcional, mantindran la catalogació B. 

 

Les residències tipus C rebran la categorització provisional de residències vermelles per nous 

ingressos o trasllats. Les residències tipus C, on  tots el seus residents siguin covid negatiu 

poden rebre visites, seguint les recomanacions de seguretat establertes. 

 

En fase 2  els residents que podran rebre visites seran els asimptomàtics i/o PCR negatius. 

Resten excloses de rebre visites de familiars els residents allotjats en residències vermelles.  

La resta de residències podran rebre visites sempre i quan garanteixin una zona neta i 

sectoritzada  (pla de desescalada) 

 

 

 

Resum categorització  

Taula Resum Proposta Categorització residències i capacitat de rebre persones 

Residència 
Tipus 

Color Residents 
Nous 

Ingressos 
Trasllats 

Visites 
familiars 

A Verda Covid - Sí Sí Sí 

Taronja Covid - Sí Sí Si 

Covid + Si Si No 

B, amb capacitat de 
sectoritzar  

Verda Covid + Sí Sí No 

Covid - Sí Sí Sí 
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B, sense capacitat de 
sectoritzar 

Taronja Covid + No No No 

Covid - No No Sí 

C Vermella Covid - No No Sí 

 

Referències 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-

divulgatiu/post-desconfinament-fase-gent-gran.pdf 

 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-

divulgatiu/pla-desescalada-centres-residencials.pdf 
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