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Activitat 1: Recepció, confirmació i contrast col·legiat de la informació rebuda. Inici de l’episodi.
Línia Oficina Integrada
Fase Preparació
Breu descripció Concloure que la motivació, la informació rebuda i els objectius proposats pels promotors justifiquen la necessitat 

d’incorporar la Residència al procés d’Acompanyament a la millora i a la transformació
Promotors possibles AP, DDS, SP, Oficina (d’ofici), entitats civils, Comissió clínico social. 
Àmbit de competència Establiments residencials de persones grans, de Discapacitat i de Salut mental. Exclou comunitats religioses.
Documentació de la proposta Informe argumentat i objectiu de mala gestió lesiva per les persones residents i/o de mancances transcendents: sanitària, 

social, de seguretat… mala pràctica, maltractament… Igualment, als professionals. També de dèficits importants en la 
seguretat, qualitat... que afecten les persones
Informes documentats i argumentats que incloguin com a conclusió la necessitat d’entrada al Programa; registrats

Motius d’inici Sistemàtica de millora, crisis, queixes reiterades, coneixement o observació de mala praxi…
Punt d’entrada de la informació oficinaderesidenciesbcnciutat@catsalut.cat
Eines de comunicació Correu electrònic en exclusiva; s’exclou el telèfon i el whatsapp
Data d’inici Un cop es registra la demanda

Data finalització Un cop passa a la l’etapa de decisió d’entrada al Programa
Requeriment de la recepció Registre formal de la demanda
Set mínim d’informació per continuar Dos informes coincidents (amb acord d’actuació) de dos fonts diferents en el motiu, els riscos i els objectius; i l’oportunitat 

d’actuar.
Periodicitat de l’activitat Única per cada episodi d’acompanyament
Responsable col·legiat Oficina – Delegat/da
Forma de treball Col·legiada
Documents Informe tipus 1.
Repositori SharePoint > Oficina > Programa d’acompanyament > Privat Oficina > Registre *
Requeriment documental Arxivat dels informes, documents, actes...
Següent pas Entrada, o desestimació, al Programa d’acompanyament
Indicador/s i Avaluació Propostes de l’Oficina / propostes totals

Propostes rebutjades per manca d’informació contrastada / total propostes registrades
A qui s’informa Al promotor i Residència
Data actualització de la fitxa 11 de febrer 2022
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Programa d’acompanyament a la transformació residencial.

Registre recepció propostes episodis programa acompanyament OfIAI
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Decisió 1: D’entrada al Programa d’acompanyament
Línia Oficina Integrada
Fase Preparació

Breu descripció Normalitzar l’entrada al Programa d’aquells centres que se’n puguin beneficiar com a tal i, sobretot, als seus residents i 
professionals un cop recollida i analitzada la informació aportada pels promotors i argumentada en un sentit o en un altre

Criteris de decisió Descripció argumentada, observada (testimoni escrit i gràfic) i consensuada de, com a mínim dues fonts: AP, SP, Oficina, DDS…
Criteri de salvetat Decisió consensuada de visita al centre per consolidar la decisió d’entrar o de desestimar.
Fonts referencials UNE, PAISS, Fundació Avedis Donabedian
Forma de treball Col·laborativa i documentada
Opcions de decisió Entrada / rebuig / espera. Espera màxima d’1 setmana.
Data La de la decisió
Periodicitat de l’activitat Un únic cop per cada episodi d’acompanyament
Responsable col·legiat Oficina – Delegat/da
Entitats de consulta AP, SP, Oficina, DDS…
Eines de comunicació Correu electrònic exclusivament
Següent pas i documents Decisió positiva: primers apunts del relat que continua per escrit en les següents etapes, al MIVIS5, generació d’equip, obertura de 

QC, inici de procés.
Decisió negativa: informe argumentat de retorn al promotor + acta de la sessió de decisió (informe tipus 2). Fi de l’episodi.

Documents ACTA
Publicació SharePoint > Oficina > Programa d’acompanyament > Privat Oficina > Propostes rebudes > S0XXXX > Acta valoració decisió
Indicador/s i Avaluació Propostes acceptades / total propostes registrades

Propostes acceptades per cada promotor
Temps de resposta de la decisió / demandes de cada promotor

Data actualització de la fitxa 11 de febrer 2022
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Activitat 2a: QC de Centre
Línia Oficina Integrada
Fase Programa
Breu descripció Registrar sistemàticament l’evolució del procés 

d’acompanyament en una Residència
Data d’inici Un cop decidida l’entrada al programa
Data de finalització Sortida del Programa

Entitats que hi intervenen Oficina, Residència
Periodicitat del registre Actualitzar cada cop que s’abordi una de les tasques de 

conté
Responsable / process owner Tècnic encarregat de l’Oficina > recull d’informació
Publicació de documents SharePoint > Oficina > Programa d’acompanyament >

Centres amb episodis > S0XXXX > QC
Avaluació: producte principal Data de la darrera actualització

% del contingut complimentat
Data actualització de la fitxa 11 de febrer 2022
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Data

Qui proposa

Decisió Entrada si/no

Constitució d'equip

Obertura QC

Pla de treball i agenda

Relat del procés

Petició informació

Observació 1

Decisió Nova observació si/no

Observació 2

Observació …

MIVIS5

Anàlisi documental

Cal informe si/no

Cal informe Inspecció si/no

Informe de situació

Sortida del Programa

SI Seguiment ordinari

NO Desplegable
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Activitat 2b: Relat del procés
Línia Oficina Integrada

Fase Programa

Breu descripció Llibre o quadern on són anotats sistemàticament dia per dia els esdeveniments notables, les accions destacades, la 
informació rellevant, els comentaris, l’evolució del centre estudiat, i les referències documentals emprades seguint el 
calendari del procés d’acompanyament. Son inalterables.

Data d’inici Inici del episodi

Data de finalització Final de l’episodi

Entitats que hi intervenen Cap

Responsable únic Delegat/da

Custòdia SharePoint > Oficina > Programa d’acompanyament > Privat Oficina > Centres amb episodis > S0XXXX > Relat del 
procés

Periodicitat del registre Cada cop que succeeixi algun fet rellevant

Utilitat Son la base dels informes de gestió i de procés.

Avaluació: producte principal Existència / inexistència
Suficient / insuficient

Indicador % dels centres amb episodi de procés amb relat arxivat

Data actualització de la fitxa 11 de febrer 2022

Programa d’acompanyament a la transformació residencial.
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Activitat 2c: Fil de missatges
Línia Oficina Integrada

Fase Programa

Què és Una sèrie de missatges connectats entre un grup de persones obre un mateix tema: “conversa”

Breu descripció Disposar del registre sistemàtic de les comunicacions i contactes de correu electrònic durant el procés d’acompanyament a una
Residència

Condicions En crear el primer missatge informar que cal seguir el fil de la conversa per cada nou missatge.
Títol inequívoc ex. “Episodi acompanyament N S0XXXX XXXXXX”
Inclou en cada missatge a tothom. Si no, es considera missatge privat.
No es poden esborrar missatges; la interrupció del fil invalida la utilitat de la conversa.

Data d’inici Inici del episodi

Data de finalització Final de l’episodi

Entitats que hi intervenen Totes les que emetin missatges

Periodicitat del registre Cada cop que s’intercanviï informació, reflexions, comentaris... 

Utilitat Proporcionar context, donar coherència i referències al relat, ampliar una opinió.

Responsable únic Delegat/da

Custòdia Delegat/da. A valorar crear carpeta “Programa acompanyament > Fil de missatges > S0XXXX” a la bústia de @ OfRES

Avaluació: producte principal Existència / inexistència

Indicador % dels centres amb episodi de procés amb fil de missatges arxivat

Data actualització de la fitxa 11 de febrer 2022

Programa d’acompanyament a la transformació residencial.



Activitat 3: Constitució de l’equip
Línia Oficina Integrada
Fase Programa
Breu descripció Constituir l’equip operatiu incorporant-hi els socials i sanitaris necessaris per dur a terme l’acompanyament, la implantació de

millores (si és el cas) i la monitorització dels resultats.
Integrants Atenció primària, Residència, Salut pública. DDS…
Data d’inici A partir de la decisió positiva d’entrada al Programa
Data de finalització Un cop desestimada acció concreta: sortida (seguiment ordinari) o un cop tancat l’episodi d’acompanyament.

Periodicitat de l’activitat Un sol cop per tot el procés d’acompanyament
Responsable / process owner Delegat/da
Forma de treball Grup de treball col·laboratiu, incorporació a l’Oficina temporalment i funcional. Sempre amb les Residències.
Equip mínim Delegat/da + tècnic/a Oficina + algú més d’entre AP, SP, DDS + especialista extern si cal + interlocutor per l’episodi de la RESES
Eines de comunicació Correu electrònic exclusivament
Documents ACTA de constitució
Publicació de documents SharePoint > Oficina > Programa d’acompanyament > Centres amb episodis > S0XXXX > Acta de constitució equip
A qui s’informa Components de l’equip i membres de l’Oficina
Següent pas Preparació del procés
Avaluació: producte principal Temps de constitució formal: convocatòria – primera sessió de treball amb quòrum

Nombre de participants per cada institució integrant de l’equip
Data actualització de la fitxa 11 de febrer 2022
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Activitat 4: Preparació del procés
Línia Oficina Integrada
Fase Programa

Breu descripció Posada en marxa de les tasques que han de permetre establir el diagnòstic de situació del centre residencial que justifica 
l’entrada al Programa.

Data d’inici Un cop constituït l’equip de treball
Data de finalització Un cop la Residència surt del Programa, indicació positiva dels indicadors de seguiment
Responsable Delegat/da
Entitats que hi intervenen Les que formen part de l’equip de treball
Forma de treball Equip de treball col·laboratiu, incorporació a l’Oficina temporalment i funcional. Sempre amb les Residències.
Tasca crítica Relat del procés, document que acabarà generant els informe final
Tasques Rols i encàrrecs

Sol·licitar informació i documentació
Coordinador equip, process owner
Recull informació històrica
Relat → informes
QC
Ordenació, classificació i buidatge del material disponible, detecció de mancances
Visita prèvia
Calendaris
Talls de revisió

Publicació SharePoint > Oficina > Programa d’acompanyament > Centres amb episodis > S0XXXX > Preparació del procés

A qui s’informa Residència i als integrants de l’equip de treball

Següents passos Procés d’informació
• Pla de treball i Agenda de visites, reiteració
• Petició d’informació i documentació: anàlisi documental
• Punts de revisió del procés i presentació a l’Oficina dels avenços i problemes: canvis d’orientació, continuïtat

Indicador Data constitució de l’equip / data formal d’inici del procés
Data actualització de la fitxa 11 de febrer 2022
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Activitat 5: Visita prèvia
Línia Oficina Integrada

Fase Programa

Breu descripció de l’objectiu Valorar in situ i amb la Residència la situació objecte d’estudi.

Informació a recollir, eines de seguiment Les dimensions del MIVIS5

Eix de l’activitat Comprovació, recollida d’informació i alimentació del MIVIS5

Data La programada

Responsable de la recollida de la informació Delegada + tècnic Oficina + tècnic DDS

Periodicitat de l’activitat Un sol cop

Entitats que hi intervenen Les que formin part de l’equip

Documents Notes de l’observador i MIVIS5

Dipòsit documental SharePoint > Oficina > Programa d’acompanyament > Centres amb episodis >  S0XXXX > Visites prèvies

Següent pas MIVIS5

Indicador/s i Avaluació Visites prèvies / Episodis d’acompanyament iniciats

Data actualització de la fitxa 11 de febrer 2022

Programa d’acompanyament a la transformació residencial.



Activitat 6: Anàlisi d’informació
Línia Oficina Integrada
Fase Programa: Diagnòstic - Identificació
Breu descripció de l’objectiu Aconseguir la informació suficient, objectiva i contrastada com per poder elaborar el diagnòstic de situació que 

permeti posteriorment decidir si calen mesures de correcció i, en el seu cas, quines.
Informació a recollir, eines de seguiment La necessària per aconseguir l’objectiu: documental, gràfica, contrastada...
Eix de l’activitat Observació in situ, visites; reiteració de l’observació: màxim 2 separades per 15 dies. Valorar la conveniència d’una 

visita sorpresa o reactiva.
Data d’inici Segons l’agenda
Data de finalització Un cop surt la Residències del Programa

Referència de coneixement UNE, PAISS, FAD

Eina de comunicació Únicament correu electrònic

Punt d’entrada de la informació oficinaderesidenciesbcnciutat@catsalut.cat

Cal confirmació ? Sí, contrast en cada pas

Responsable de la recollida de la informació Relator/a: Delegat/da
Consultor: responsable de procés de la Residència
Editor/a: tècnic/a

Periodicitat de l’activitat Discrecional en funció de l’evolució de l’activitat
Entitats que hi intervenen Les pròpies de l’equip de treball amb un mínim de tres fonts validades: AP, SP, DDS...
Forma de treball i a qui s’informa Equip de treball
Documents Fil de missatges

Diari d’actuacions que alimenten el Relat del procés que a l’hora alimentarà l’Informe.
Anàlisi documental.

Dipòsit documental SharePoint > Oficina > Programa d’acompanyament > Centres amb episodis > S0XXXX > Anàlisi documental
Discrecional Petició d’Informe a Servei d’Inspecció i Registre i a altres serveis
Següent pas Procés d’argumentació
Indicador/s i Avaluació Disposar del QC actualitzat
Data actualització de la fitxa 11 de febrer 2022
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Activitat 7: Elaboració del MIVIS5

Línia Oficina Integrada
Fase Programa: Diagnòstic

Breu descripció Matriu d’avaluació qualitativa estructurada alimentada per un mínim de tres observadors: delegat/da, tècnic/a 
Oficina, altra professional convenient

Elaboració Durant el procés diagnòstic: visita a la Residència
Dimensions Diagnòstic de situació sanitari i assistencial

Estructura i equipament: espais comuns, espais per la persona
Professionals
Gestió assistencial
Gestió de la informació
Drets de les persones
Famílies i entorn
Seguretat física
Salut mental

Responsable del document El tècnic empoderat de l’Oficina supervisat per la Delegada corresponent
Format Excel. Preferiblement BBDD explotable
Salvetat Mínim de tres observadors independents per donar fiabilitat a l’avaluació
Cal validació ? La derivada de la pròpia complementació del registre
Entitats, professionals... que hi intervenen Les que han participat en el procés de diagnòstic
Forma de treball Tècnica
Documentació generada Diagrames d’aranya per cada dimensió
Publicació de documents SharePoint > Oficina > Programa d’acompanyament > Centres amb episodis > S0XXXX > MIVIS5

Indicador / Avaluació % visites amb MIVIS5 fets i arxivats
Data actualització de la fitxa 11 de febrer 2022

Programa d’acompanyament a la transformació residencial.
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Activitat 8: Valoració, argumentació i Conclusions
Línia Oficina Integrada
Fase Programa: Diagnòstic

Breu descripció Valoració sistemàtica i compartida de la informació i del resultat del debat i de la reflexió al respecte, que finalitza en unes
recomanacions argumentades i col·legiades entre els integrants de l’equip.

Data / moment d’inici Quan el grup de treball considera que ja disposa de la informació suficient per iniciar-ne l'elaboració

Informació a recollir Relat del procés, diari d’actuacions, documental, gràfica, contrastada..., informes, dades, registres... sense més límit que la 
suficiència a criteri del grup de treball.

Responsable Del contingut: equip de treball, per consens
De l’elaboració: el/la Delegat/da amb el suport de la coordinació organitzativa de l’Oficina.

Índex / guió Resum executiu
Situació detectada i elements destacables
Informació emprada i fonts
Objectius i mètode.
Troballes i situació observada i documentada
Informe d’Inspecció. Com a mínim requerit.
Opcions de resposta
Recomanacions
Annex documental

Etapes 1. primer informe provisional
2. sol·licitud d’informe del Servei d’Inspecció i serveis (opcional)
3. visita reactiva
4. informe definitiu
5. Resum executiu i recomanacions

Aspectes fonamentals / Document crític Recomanacions. Aspectes de gravetat
Periodicitat de l’activitat Replicant fins a disposar de l’informe definitiu, informe tipus 1.
Entitats, professionals... que hi intervenen Les presents equip de treball.
Forma de treball Col·legiada, incloent la Residència. Sessió plenària d’equip
Documentació generada Informe definitiu, tipus 1 + informació disponible actualitzada. Acta de la sessió

Publicació de documents SharePoint > Oficina > Programa d’acompanyament > Centres amb episodis > S0XXXX > Acta conclusions
SharePoint > Oficina > Programa d’acompanyament > Centres amb episodis > S0XXXX > Informe definitiu

A qui s’informa A la coordinació de l’Oficina, membres de l’equip i membres de l’Oficina
Indicador / Avaluació % informes i actes fets i arxivats sobre els centres amb episodi
Data actualització de la fitxa 11 de febrer 2022

Programa d’acompanyament a la transformació residencial.



Decisió 2: Definició del risc per les persones
Línia Oficina Integrada
Fase Programa: actuació
Breu descripció Seleccionar la recomanació aplicable a la situació diagnòstica.
Requeriment Acord de, com a mínim, dos del integrants de l’equip
Requeriment documental Informe argumentat i objectiu definitiu + annexos necessaris. Informe d’Inspecció si es disposa

Opcions

Criteris de sortida del 
programa d’acompanyament

Risc baix, seguiment ordinari
Risc nul, sortida del programa d’acompanyament

Criteris de proposta de 
millora

Risc mig
Mesures parcials: 
organitzatives, tracte i 
drets, sanitàries, 
estructurals...

Motivació
Dèficits en determinats aspectes de la gestió, seguretat, tracte, funcionament que poden donar lloc a 
lesions de les persones residents: sanitària, social, activitats, participació, afectivitat, emocionalitat...
Detecció de males pràctiques en aspectes rellevants de l’atenció residencial: social, sanitària....
Dissonància entre les necessitats i les intervencions, protocol·lització parcial o no actualitzada.

Criteris d’intervenció 
-accions executives-

Risc alt
Tancament definitiu
Tancament temporal
Substitució Equip directiu
Substitució equip sanitari

Motivació
Greus dèficits en la gestió, seguretat, tracte, funcionament que donen lloc a lesions de les persones 
residents: sanitària, social, activitats, participació, afectivitat, emocionalitat...
Detecció de males pràctiques sistemàtica.
Arbitrarietat en les accions i intervencions, no protocolització

Criteris de benchmark Resultats positius segons les referències operatives i de coneixement disponibles. 
Forma de treball i de decisió Col·legiada amb la Residència
Periodicitat Única
Data La de la presa de la decisió
Entitats que hi intervenen Equip de treball que ha elaborat el diagnòstic i proposta les recomanacions.
Responsable Coordinador de l’Oficina
Eines de comunicació Correu electrònic
Qui formalitza la decisió Gerència CSB
A qui s’informa La Residència, Direccions generals de Planificació (/Salut) i Direcció general d’Atenció a la persona (DDS)
Document ACTA de la decisió, INFORME de la situació, informe tipus 1
Publicació SharePoint > Oficina > Programa d’acompanyament > Centres amb episodis > S0XXXX > Acta de la decisió

SharePoint > Oficina > Programa d’acompanyament > Centres amb episodis > S0XXXX > Informe definitiu
Següent pas Execució. Ordre de prioritat: acció executiva, millora, benchmark.
Indicador/s i Avaluació Temps transcorregut entre l’inici del diagnòstic i el moment de la decisió

% informes i actes fets i arxivats sobre els centres amb episodi
Data actualització de la fitxa 11 de febrer de 2022
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Activitat 9: Seguiment ordinari
Línia Oficina Integrada
Fase Fi del programa

Breu descripció Conèixer l’estat general del centre conjuntament amb la seva Direcció amb una visita in situ o mitjançant 
documentació.

Periodicitat de l’activitat Periòdic, un cop al semestre com a mínim

Informació a recollir Impressions d’estat general

Responsable Delegat/da

Índex / guió Les línies mestres del MIVIS5

Entitats, professionals... que hi intervenen Oficina + Residència; si és necessari es pot ampliat el grup
Forma de treball Entrevista semiestructurada
Documentació generada Notes d’observador

Publicació de documents SharePoint > Oficina > Programa d’acompanyament > Privat Oficina > Seguiment ordinari > S0XXXX 
A qui s’informa A qui calgui segons l’observat
Indicador % de centres amb notes de seguiment ordinari arxivades
Data actualització de la fitxa 11 de febrer 2022

Programa d’acompanyament a la transformació residencial.


