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CIRCUIT D’ATENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT SOSPITES O CERTESES DE 
MALTRACTAMENTS A PERSONES GRANS DE CENTRES RESIDENCIALS I 
CENTRES DE DIA A LA CIUTAT DE BARCELONA                  24/02/21 

Introducció   

Des del Pla Social i Sanitari i la Oficina de Residències, del Consorci Sanitari de Barcelona, 

mitjançant aquest circuit, es pretén establir les bases per donar resposta a situacions de 

maltractaments de qualsevol tipologia a les persones grans que viuen en residències, seguint 

els protocols vigents per a l’abordatge de situacions de maltractament.   

 

Justificació 

Segons el National Center Elder Abuse (NCEA), s’entén com a maltractament a les institucions: 

Tota acció o omissió relativa a una persona resident en una institució, que causa perjudici a la 

mateixa persona o que la priva, injustament, de la seva independència. 

El tracte abusiu que reben les persones grans és summament complex, atès el seu 

comportament multifactorial, que afecta a diferents àmbits de la persona. Les persones grans 

que viuen en centres residencials també poden ser vulnerables als maltractaments. Per aquest 

motiu, cal disposar d’una informació i procediment sistematitzada per orientar l’abordatge 

multidisciplinari davant possibles situacions de maltractament. 

Aquest circuit s’emmarca dins del Protocol marc i orientacions d’actuació contra els 

maltractaments a les persones grans. 

Objectiu general 

Sistematitzar l’abordatge de les situacions de maltractament a persones grans que viuen en 

residència, garantint la confidencialitat, l’acompanyament i els drets de la persona gran, així 

com el compliment de la legislació vigent en matèria de maltractaments. 

Objectius específics 

 Garantir els drets de les persones grans que viuen en centres residencials i pateixen 

situacions de vulnerabilitat o estan en risc de patir-les. 

 Establir circuits, canals de comunicació, derivació i coordinació amb tots els actors i 

serveis que intervenen, per poder donar resposta a les situacions a on existeixi sospita 

o certesa de maltractament vers una persona gran. 

 Prevenir, detectar i intervenir en situacions  de maltractament a persones grans. 

 Treballar de manera col·laborativa amb altres professionals i serveis que intervenen 

(Departament Afers Socials i Família, Ajuntament de Barcelona i  Consorci de Serveis 

Socials). 
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Aquest circuit s’executarà mitjançant correu electrònic al Pla Social i Sanitari (PSS) quan 

existeixi una sospita o certesa sobre un maltractament. Les vies d’activació poden ser: 

1. Per notificar o informar sobre les actuacions fetes des dels professionals del sistema 

davant una situació de maltractament. En aquest cas, el PSS únicament informarà a 

la Oficina de Residències per al seu coneixement i seguiment. 

2. Necessitat d’un assessorament quan es tracta d’un cas complex. En aquest cas, el 

PSS activarà una comissió per treballar un pla d’intervenció conjunt. 

Aquestes notificacions o alertes podran activar-se ser mitjançant els següents actors: 

- Treballadors socials i altres professionals assistencials del sistema sanitari. 

⁃ Professionals de l’Atenció Primària de Salut que estiguin fent el seguiment  a la 

residència. 

⁃ Professionals i/o direccions dels centres residencials (públics o privats). 

⁃ Membres de la Oficina de Residències del Consorci Sanitari de Barcelona. 

⁃ Delegades de salut. 

⁃ Treballadores socials de serveis socials bàsics de primera acollida i de seguiment de 

casos. 

⁃ Professionals del Consorci de Serveis Socials. 

⁃ Notificació des del sistema de salut i social quan ho verbalitza la pròpia família del/la 

resident o la mateixa persona gran. 

⁃ Altres. 

 

Funcions del Pla Social i Sanitari 

L’actuació de l’equip de la comissió del PSS és l’abordatge assistencial de la víctima i la seva 

família, així com l’acompanyament a l’equip sociosanitari de la residència i als professionals del 

sistema de salut. Inclou la valoració assistencial del cas i activació dels mecanismes de 

protecció de la persona gran. 

- Recepció de notificacions i registre. 

- Recull de dades i anàlisi de la situació conjuntament amb Treball Social Sanitari 

(TSS), medicina i/o infermeria del CAP, hospital o centre sociosanitari de referència 

per: 

o Activar als professionals del sistema de salut i serveis implicats per establir 

estratègies d’actuació compartides. 

o Explorar els factors de risc i protecció. 

o Detectar necessitats. 

o Fer el diagnòstic (sospita/certesa). 

o Promoure la coordinació amb professionals del sistema de salut. 

o Promoure la coordinació amb l’equip sanitari i social de la residència. 

o Assessorament i acompanyament a la residència i a l’EAP respecte a 

l’atenció a les famílies (victimització secundària). 
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o Comunicació i activació de recursos socials, policials i jurídics vinculats als 

procediments d’intervenció social vers la violència.  
 

- Resposta a serveis i professionals implicats. 

Cal explorar les condicions i el funcionament del centre institucional, per tal de determinar si 

es tracta d’una situació de maltractaments exercida per un/a professional, un  familiar o 

altres persones en contacte amb la persona gran, o bé es tracta d’una situació associada a les 

característiques de l’establiment. En aquesta última situació, l’abordatge dependrà del Servei 

d’Inspecció i Registre, així como les actuacions oportunes. 

En el nou model residencial, aquesta competència recaurà en la treballadora social sanitària 

de l’Equip d’Atenció Primària, conjuntament amb la treballadora social del centre residencial 

(en fase d’elaboració). 

Funcions de la Oficina de Residències 

- Activació del PSS davant l’existència d’una possible situació d’abús. 

- Instar a l’activació del procediment per al Servei d’Inspecció i Registre del 

Departament de Treball Afers Socials i Família (DTASF). 

- Impulsar i coordinar les accions correctores quan la sospita de maltractaments té 

lloc en una institució que presta algun dels serveis d’atenció a la gent gran 

incorporat a la Cartera de Serveis Socials. 

- Seguiment i avaluació. 

- Resposta a serveis i professionals implicats. 

Procediment d’activació del Pla Social i Sanitari 

Les derivacions es realitzaran a través del correu electrònic del Pla Social i Sanitari (PSS)1 . Es 

recopilarà la informació i s’establiran mecanismes i circuits de comunicació i coordinació  amb 

el sistema de salut i social per a l’abordatge davant d’una sospita de maltractament succeït en 

un centre residencial. 

El PSS serà el responsable d’activar la Comissió d’abordatge del maltractament de persones 

grans als centres residencials. Un cop hagi fet una exploració, diagnòstic i pla d’intervenció 

conjunt amb el sistema de salut i serveis socials, informarà a la resta de membres de la 

comissió per executar les accions oportunes.  

 

Composició dels membres de la Comissió d’abordatge del maltractament als centres 

residencials: 

 

Pla Social i Sanitari: 

- Conchita Peña (direcció) cpena@catsalut.cat  

- Olalla Montón (coordinació tècnica) omonton@catsalut.cat 

                                                             
1 plasocialsanitaricsb@catsalut.cat 

mailto:cpena@catsalut.cat
mailto:omonton@catsalut.cat
mailto:plasocialsanitaricsb@catsalut.cat
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- Verònica Juan (tècnica operativa) vjuanl@catsalut.cat 

- Ivone Fíguls (suport tècnic) ifiguls@catsalut.cat  

 

Oficina de Residències: 

- Alejandro Ortiz (tècnic operatiu) alejandro.ortiz@catsalut.cat  

- Delegades de salut designades (en funció de l’AIS de referència) 

- Referents socials de Barcelona ciutat (DTASF): 

o June Lorés Maragall june.lores@gencat.cat  

o Alba Molina Serrano  amolinas@gencat.cat 

o Maria Lara Segura Osete  larasegura@gencat.cat 

- Referent Consorci de Serveis Socials: 

o Natalia Rosetti  nrosetti@cssbcn.cat  

- Ajuntament de Barcelona: 

o Gloria Rendon   grendon@ext.bcn.cat  
 

Funcions de la comissió:  

- Abordatge i acords per l’abordatge multidisciplinari.  

- Presa de decisions col·legiades. 

- Activació de mecanismes de correcció, plans de millora... 

- Accions coordinades i definides. 

- Avaluació del procés i propostes d’accions de millora (especialment a la residencia 
a on s’hagi produït la situació) 

 

 

Algoritme d’intervenció 
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Aquest circuit està condicionat en funció de l’evolució del Nou Model de Residències i al 

desenvolupament de les línies de coordinació entre treball social de residències i de l’EAP que 

s’estan treballant a través de l’Òrgan Tècnic de Treball Social Sanitari (OTTSS) del Consorci 

Sanitari de Barcelona. 
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