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Presentació  

El present informe recull les decisions, actuacions i resultats de l’Oficina de 

Residències durant el període octubre 2021 – abril 2022, en alguns casos de 

continuïtat de l’etapa anterior i altres de nova creació. 

En aquesta ocasió, a diferència dels informes anteriors, malgrat no disposar de 

l’actualització formal del conveni que regula la creació i encàrrec de l’Oficina de 

Residències sí s’ha procedit a adequar l’activitat a la situació real.  

La dinàmica de treball recollida a l’ ”Informe de gestió, 1a. etapa” ha evolucionat 

reduint la intensitat de gestió per COVID-19 i obrint noves formes de treball per 

l’àmbit residencial de la ciutat.  

Al present informe de gestió recollim l’evolució de la dinàmica de treball, l’equip, la 

dinàmica interna i actualitzem les actuacions per les diferents àrees temàtiques. 
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Dinàmica de treball 

En aquest període, la dinàmica de treball recollida a l’informe de gestió de la 1a. 

etapa fa un gir important donat l’increment gradual de períodes sense intensitat 

COVID-19 que ha permès endegar altres temes treballant-los d’una altra manera. 

Com s’apunta a la “Presentació” i es detalla a l’apartat “Els àmbits d’actuació i 

actuacions rellevants”, malgrat la continuïtat de les actuacions COVID-19 en motiu 

de la 6a. onada, l’expertesa per la gestió en els períodes anteriors, el coneixement 

del funcionament de les activitats, les habilitats de gestió i la consolidació de les 

relacions amb els agents al territori, han permès poder desenvolupar altres línies de 

treball identificades durant aquests períodes de gestió com a necessàries. Es pot 

trobar el detall dels equips de treball dins la “Dinàmica interna”, el procediments 

interns i els programes dins “Els àmbits d’actuació i actuacions rellevants”. 

Així, la relació de l’Oficina de Residències amb l’àmbit residencial ha guanyat pes en 

temes no COVID-19, acompanyant als centres in-situ, visitant-los i recollint 

l’observació de les diferents dimensions que el MIVIS facilita. D’aquesta recollida 

han aflorat àmbits sanitaris i sanitaris socials sobre els que calia actuar, juntament 

amb altres detectats durant la gestió ordinària, i que des de l’Oficina s’han articulat 

per abordar-los. 

A destacar el paper de l’atenció primària en les gestions i activitats de l’Oficina, 

directament amb els centres residencials i en àmbits estratègics de treball. 

S’han iniciat i consolidat àmbits de col·laboració amb el Consorci de Serveis Socials 

de Barcelona, desplegant conjuntament dinàmiques de treball de l’Oficina amb les 

residències de discapacitats. 

D’aquesta manera, amb l’impuls de la coordinació de l’Oficina, des de la vessant 

operativa es creen els equips de treball temàtics com es pot veure a “La dinàmica 

interna”, i en un format més teòric es creen els programes com també queda recollit 

més endavant, aportant metodologia al volum de les activitats. 

A l’edició d’aquest informe la 6a. onada no s’ha tancat, però confiem en poder 

mantenir aquesta dinàmica de treball no COVID-19 cada cop més consolidada i 

valorada pels actors que intervenen en l’atenció residencial que es relacionen amb 

l’Oficina. 
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L’Equip 

L’equip propi consolidat a finals del 2020 es manté fins al moment de l’elaboració 

d’aquest informe, excepte la coordinació clínica que va quedar vacant a l’octubre de 

2021 i el treball social que es coordina pel Pla Social i Sanitari de Barcelona 

participant als òrgans de dinàmica interna de l’Oficina de Residències. 

 

Coordinació. Delfí Cosialls 

 

Organitzativa 
Raquel Gutiérrez 

Tècnica 
Alejandro Ortiz 

Avaluació 
Judit Antràs 

Pla Social i 

Sanitari Bcn 

 

Delegades de Salut  

 

Residències GG 

(llar i assistides), 

Comunitats 

religioses 

 

 

Residències de 
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AIS Dreta 
Ana Fernández 

AIS Esquerra 
Samuel Lozano 

AIS Litoral 
Marta Montaña 

AIS Nord 
Raquel Calatayud 

 

Departament de Drets 

Socials 

Consorci de Serveis 

Socials de Barcelona 

Departament de 

Drets Socials 

 

Es continua comptant amb la col·laboració de l’equip de tècnics de la Regió Social 

Barcelona ciutat, Serveis territorials a Barcelona del Departament de Drets Socials, 

amb qui es comparteixen determinats àmbits de treball comuns.  

A nivell intern, l’equip de professionals a dedicació complerta a l’Oficina (coordinació, 

delegades de salut i tècnics) es reuneix cada dilluns de 10.30 h a 12.30 h per tractar 

i organitzar la gestió de les activitats ordinàries de l’Oficina.  

Atenció Primària 
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La dinàmica interna 

 

Comitè de direcció 

La benigna evolució de la COVID-19 i l’expertesa adquirida al llarg d’aquests dos 

anys ha fet innecessària en aquesta etapa la continuïtat sistemàtica del comitè, fins 

a la redefinició de l’Oficina. 

 

Comissió clínico social – Comissió sanitària social 

Des del 13 de setembre amb un nou format més operatiu, els dilluns s’han fet les 

sessions de la Comissió clínico social en format Teams, fins el 28 de febrer quan 

s’anuncia el replantejament de la Comissió clínico social, format esgotat, i la 

necessitat de transformar-la en tres: Plenari, Permanent i Equips de treball 

(anomenats també grups). La Comissió canvia el nom a Comissió sanitària social, 

donat que la major part de les línies de treball son de caire sanitari. 

 

El Plenari és l’òrgan de participació, passa a ser cada 6 setmanes. La seva 

composició ve determinada per les entitats i organismes que conformen i 

interaccionen amb l’Oficina de Residències en la consecució de les seves funcions i 

activitats, pel que està formada per professional/s a títol representatiu d’aquests/es 

entitats i organismes. Sessió de constitució prevista pel 26 d’abril. 

La Permanent, és l’òrgan tècnic, cada quinze dies. Sessió de constitució parcial el 14 

de març. 

Els Equips de treball són instruments de treball, amb diferents ritmes i formats de 

treball. Reten comptes al Plenari i, en general, estan coordinats per l’Oficina de 

Residències i participen professionals de diversa procedència de l’àmbit residencial, 

social i sanitari. 

En el moment de tancament d’aquest informe els equips de treball són els següents: 

- Taula d’urgències – PADES, creat el 15 d’octubre, amb l’objectiu de 

desenvolupar accions de millora en l’aplicació dels circuits d’emergències i els 

centres residencials per a l’adequada atenció sanitària a les persones 

residents. Amb l’incorporació del PADES s’aconsegueix circuit únic de 

l’atenció en final de vida. 

- eCAP – Sistemes d’Informació, creat a finals del 2021, aturat per la 6a. onada 

del COVID-19 i pendent de reprendre, amb l’objectiu de promoure i 

acompanyar el desplegament de l’eCAP als centres residencials. 



Salut/      

8 
 

- Salut Mental, creat el 7 de febrer, amb l’objectiu d’identificar les necessitats 

reals del territori, començant per les llars residències de Salut Mental de 

Barcelona. Prestar una atenció interdisciplinària i compartida per part dels 

professionals socials i sanitaris, oferint una continuïtat assistencial entre 

ambdues xarxes, i així doncs, facilitar la transició entre dispositius per tal de 

garantir la continuïtat assistencial dels usuaris. 

- Malalties infeccioses i multiresistents, creat el 8 de febrer, amb l’objectiu de 

donar eines per identificar amb agilitat, tractar i gestionar els casos per tal de 

prevenir la transmissió a altres persones.  

- De documentació, creat el 25 de febrer, amb l’objectiu de donar a conèixer a  

qualsevol professional de l’àmbit de la salut i l’àmbit social de les voluntats, 

preferències, decisions manifestades o presses per part de les persones 

residents, imprescindibles en moments vitals de la persona, per poder actuar 

en conseqüència respectant les voluntats expressades. 

- Deteriorament cognitiu, creat l’1 de març, amb l’objectiu de prestar una 

atenció interdisciplinària i compartida per part dels professionals socials i 

sanitaris, oferint una continuïtat assistencial entre ambdues xarxes, i així, 

facilitar la transició entre dispositius per tal de garantir la continuïtat 

assistencial dels usuaris. 

- De discapacitats, creat l’1 de març, amb l’objectiu d’integrar els recursos de 

discapacitats a la dinàmica de l’Oficina establerta per als recursos de gent 

gran. 

- De coordinació de l’àmbit de treball social, entre els professionals de les ABS 

de salut i socials i els/les treballadors/es socials de les residències de gent 

gran de la ciutat de Barcelona. Aquest equip, prèviament existent, s’ha 

reorientat amb l’objectiu de fomentar la coordinació entre totes aquestes 

figures i promoure i impulsar les línies de treball conjunt per millorar l’atenció 

de la persona resident i les seves famílies.  

- Cuidar sense subjeccions, creat el 22 de març, amb l’objectiu de sensibilitzar i 

contribuir a generar una cultura de la mobilitat i ús racional de subjeccions en 

les residències de Barcelona. 

- Tecnologia com element facilitador de la comunicació interna i externa, 

pendent de crear, amb l’objectiu de donar visibilitat a les possibilitats que pot 

oferir la tecnologia a les residències com a eina facilitadora i accessible a tot 

tipus de recursos, i per tal d’evitar riscos. 

- Bioètica, pendent de crear, amb l’objectiu de dotar de coneixements, recursos 

i eines als professionals vinculats a l’Oficina de Residències sobre aspectes 

bioètics, i que permetin evidenciar la presència dels principis bioètics en les 

actuacions envers els centres i recursos. 

- Integració de professionals, creat l’1 de març del 2022, amb l’objectiu d’establir 

un espai per a la normalització de comportaments, mediació i normalització 

entre els EAP i equips sanitaris dels centres davant les incidències i conflictes 
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de rols i funcions que poden sorgir en aquesta fase de transició i redefinició del 

model de relació.  

- RHB residencial, creat el 19 d'abril, amb l’objectiu de revisar l'actual circuit de 

prescripció de la rehabilitació domiciliària a persones institucionalitzades a 

residències, i establir els criteris d'accés i no accés a aquest recurs.  

 

D’altra banda, i com a part de les activitats que s’han generat pels treball de certs 

equips, es disposa dels informes dels resultats de les següents enquestes als 

centres: 

o Final de vida. Octubre.  

o Situació vers Sistemes d’informació. Octubre – febrer.  

o eCAP als centres adherits. Octubre i novembre.  

o Salut mental. Desembre.  

 

Comitès operatius territorials 

Creats al juny 2021, sense continuïtat després de la sessió inicial a l’espera de la 

redefinició de l’Oficina.  
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Els àmbits d’actuació i actuacions rellevants 

 

 

COVID-19. De continuïtat 2a etapa 

 

 Aplicació, seguiment i desplegament de les normatives circumstancials i 

reactivades amb les onades: plans sectorials, mesures... 

 Trasllat de petició de fer constar explícitament l’àmbit de salut mental als 

documents de mesures que es publiquin 

 Publicació de Butlletins amb indicacions d’actuació i de Notes aclaridores sobre 

protocols, guies, etc, que es distribueixen per correu electrònic als centres 

residencials i altres interlocutors identificats. Alhora, es publiquen a l’espai públic 

http://www.aisbcn.cat/oficina-residencies-barcelona/. 

 Brots 6a. onada 

o l’Oficina de Residències 

 Estreta col·laboració amb els professionals d’atenció primària 

 Control sistemàtic dels brots i de la seva evolució 

 Monitorització de l’increment de casos (novembre): elaboració del 

Quadern de comandament de la 6a. onada COVID-19 

 Incorporació de dades al Quadern de comandament (QC) de la 

gerència del CSB 

 Actuació individual amb o sense visita al centre 

 Confecció de recull semafòric d’identificació de l’estat de la 

residència en vermell, taronja, i verd 

 Coordinació de dades i operativa amb ASPB 

 Calendari de cobertura gestió caps de setmana, festius i dies de 

permís per part de les delegades i tècnics COVID-19 de l’Oficina, 

des del 17 de desembre fins el 30 de gener. 

 Suport presencial altern dels 10 tècnics socials del DDS durant el 

període de Nadal, del 27 de desembre al 14 de gener 

 Contacte amb els centres de menys de 50 places, sense casos COVID-19 

comunicats per confirmació situació. Desembre 

 Detecció de 12 residències en brot que no actualitzen GIR. Comunicat a Drets 

Socials 

 Recollida i comunicació de la validació dels plans de contingència davant la 

COVID-19 dels centres, conjuntament amb ASPB i Drets Socials. 

 Coordinació de la valoració del plans de contingència dels centres de dia. 

 Recollida i valoració d’informació gràfica sobre la situació de cada centre en 

mapes COVID-19 i no COVID-19, butlletí 12, en els casos més complexes. 

 Trasllats de residents en aquells casos que els centres on resideixen no poden 

fer front a l’atenció, aïllament i resta de condicions que garanteixin la seva 

seguretat i mesures establertes.  

http://www.aisbcn.cat/oficina-residencies-barcelona/
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Els trasllats s’han fet a altres residències, però majoritàriament a centres buffer 

adequats per aquestes circumstàncies. El criteri i el moment de retorn el marca el 

fet de la residència d’origen estigui en condicions d’assegurar les mesures amb 

seguretat. 

Seguiment traçabilitat i retorn a origen. 

 Dispositius buffer disponibles: Ronda de Dalt i Lepant per gent gran, diversitat 

funcional i salut mental. 

 Visites sistemàtiques als centres per part de les delegades de salut 

acompanyades pels tècnics de l’Oficina, tècnics socials i professionals referents 

d’AP, de reforç a les residències, identificació de millores i seguiment de gestió, 

de les possibilitats de sectorització i valoració in situ de la veracitat dels Plans de 

contingència. 

 Detecció de les dificultats per a cobrir la manca de professionals sanitaris a les 

residències, i preocupació per cobrir treballadors amb COVID a l’Atenció 

Continuada Domiciliària d’AP. 

 Cribratges a professionals, a càrrec de l’atenció primària de salut. 

 Obertura punts de vacunació 3a. dosi per a professionals: 

o SEAT Nou Barris: per professionals de Llars Mundet, del 20 al 23 de 

desembre 

o Casa SEAT Passeig de Gràcia: línia ràpida per professionals de 

residències de gent gran, diversitat funcional i salut mental, des del 13 de 

desembre 

 Monitorització de la 3a dosi de la vacuna administrades a residents i 

professionals fins al 10 febrer. 

 

Altres 

 Participació en la Comissió transversal de valoració d’ingressos prioritaris del 

Departament de Drets Socials, sessions setmanals. Des de desembre s’estudia si 

les situacions de les persones valorades poden ser candidates a atenció 

integrada domiciliària 

 Recollida setmanal de l’activitat de guàrdia atesa pel dispositiu d’Atenció 

Continuada Domiciliària (ACD), i sistemàtica de l’activitat de la Taula de fragilitat 

Seguiment increment activitat urgent de finals de novembre a finals de desembre 

que torna a nivells fins i tot per sota dels normals a l’època de l’any 

 Encàrrec informe millores GIR per acord Comissió clínico social, gener 

 Confecció mapa d’equips sanitaris dels centres, petició de la Direcció estratègica 

d’AP DS, març 

 Recollida d’informació recursos AP per a l’atenció a les residències, petició 

CatSalut, abril 
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Actuacions sobre centres residencials 

 Visites als centres: 

o Visites centres d’especial seguiment: 

 Llevant 

 Centre Parc 

 Parc del Clot 

 Amavir Diagonal 

 Emera Sant Genís 

 

o MIVIS5 

S03579 Casa Asil de Sant Andreu de Palomar    05/10/2021 

S02937 Residència Geriàtrica La Pau                             06/10/2021 

S04199 Residència el Jardí 2000                                 06/10/2021 

S04821 Residència Assistida DomusVi Regina                     07/10/2021 

S06106 Residencia moll fusta     07/10/2021 

S04323 Residencia Amor de Dios Llar Residència                 13/10/2021 

S07316 Residencia Amor de Dios (residència assistida)          13/10/2021 

S08205 Residencial Mas Piteu                                     13/10/2021 

S00101 Asilo Ancianos Htas de los Pobres Sant Salvador (ll) 14/10/2021 

S05558 Asilo Ancianos Htas de los Pobres Sant Salvador (re)14/10/2021 

S03678 Hogar La Salud                                            14/10/2021 

S01465 Residencia de la Inmaculada - Salses (llar re)  19/10/2021 

S06046 Residencia de la Inmaculada - Salses (residència) 19/10/2021 

S02364 Residència Bruc                                          19/10/2021 

S02709 Residència Casa Nostra                                   19/10/2021 

S03602 Residència 3a edat Verge del Roser                      21/10/2021 

S05670 IPF Servicios Geriátricos                                 21/10/2021 

S06092 Residència Assistida DomusVi Claret                     21/10/2021 

S06264 Residencia Centre Parc (residència assistida)  21/10/2021 

S03640 Geriàtric Bruc                                           26/10/2021 

S05282 Residencia Maria Rifà                                    26/10/2021 

S07630 Centre per a la gent gran Vitalia Sants                 27/10/2021 

S00115 Residència Mare Caterina Coromina (llar residència) 28/10/2021 

S05311 Residència Mare Caterina Coromina (residència) 28/10/2021 

S02515 Llar Residencial Meran - Lesseps                        28/10/2021 

S07501 Residència Gran Via Parc (Residència Assistida)       28/10/2021 

S07502 Residència Gran Via Parc (Llar residència)         28/10/2021 

S01412 Equipament per a Gent Gran Josep Miracle                10/11/2021 

S06170 Geros 4, Residència tercera edat                        16/11/2021 

S06447 Residencial Mas d'Anglí                                   19/11/2021 

S03550 Residència El Mussol                                     25/11/2021 

S07205 Residencial Parc Güell (residència assistida)           25/11/2021 
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S03781 Residència Taber                                          26/11/2021 

S03372 Residència Lesseps                                       29/11/2021 

S06732 Residència Amavir Horta                                  02/12/2021 

S07371 Santa Rosalia, Centre Residencial                       02/12/2021 

S03023 Refugi d'Obreres (servei de residència assistida)       10/12/2021 

S00592 Hospital de Sant Miquel                                   14/12/2021 

S06053 Residència Salus Gràcia                                  16/12/2021 

S01478 Centro Geriátrico Ontalva                                05/04/2022 

S01662 Residencia María Reina - Siervas de Jesús (llar) 06/04/2022 

S05071 Residència María Reina - Siervas de Jesús (res) 06/04/2022 

S01598 Residència Santa Creu (llar residència assistida)  13/04/2022 

S02233 Residència Assistida Sant Josep (residència)  13/04/2022 

S03978 Residència Santa Creu (residència assistida)   13/04/2022 

S05511 Residència Assistida Sant Josep (llar residència) 13/04/2022 

S01226 Centro Residencial Putxet                                20/04/2022 

 

 Centres citats a l’Oficina: 

o Emera Sant Genís (desembre) 

o Centre Parc (març) 

 

 Intervenció de centres: cap 

 

 Recomanació d’inspecció: 

o Llevant (octubre, gener i febrer) 

o Estel III (novembre) 

o Parc del Clot 

o Emera Sant Genís (setembre i gener) 

o Sant Miquel Arcangel (gener) 

o Sol de Tardor 

o Mare de Deu de Montserrat 

o DomusVi Regina 

o Bruc 

o Adegius 

o Villamena 

 

 Inspeccions Departament de Drets Socials: 

o Llevant (març) 

o Emera Sant Genís (febrer) 

o Sol de Tardor (novembre) 

o Mare de Deu de Montserrat (desembre) 

o DomusVi Regina (abril) 

o Bruc (gener) 

o Adegius (gener) 
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o Villamena (gener) 

 

 Buidatge de residències: cap 

 

 Tancament de residències:  

o Batlle (març)  

 

 Trasllats de residències:  

o Moll de la fusta (de l’AIS Litoral a AIS Dreta) 

o Mil·lenari (temporal a Casa del Mar per reformes) 

o Parc del Guinardó (temporal a la RSB Metropolitana Nord) 

o Baró (nou centre al mateix AIS) 

 

 Obertura de nous centres: 

o Solarium (juliol) 

o Maragall (febrer) 

 

Coordinació de circuïts de trasllats persones residents a centres buffer 

 De centres de gent gran, gener, amb serveis territorials Drets Socials 

 De centres de salut mental, gener, amb serveis territorials Drets Socials 

 De centres de discapacitats, febrer, amb Consorci de Serveis Socials de 

Barcelona 

 

Reunions de l’Oficina de Residències amb directors/es Àrees Integrals de Salut 

(AIS), Atenció Ciutadana i Pla Social Sanitari de la Regió Sanitària Barcelona ciutat  

Pla funcional de l’Oficina de relació amb l’estructura de la Regió Sanitària Barcelona 

ciutat, febrer. 

Sessions de treball sobre aspectes d’interacció i participació entre l’Oficina i els 

òrgans directius de la Regió Sanitària Barcelona ciutat, març. 

 

Reunions de l’Oficina amb coordinació dels serveis territorials Regió Social Bcn 

ciutat  

Sessió de treball sobre aspectes logístics d’interrelació entre l’equip tècnic de 

l’Oficina i els tècnics socials, especialment per treballar millores i canvis al GIR al 

grup priorització de casos, desembre. 
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Procediments interns de l’Oficina de Residències 

Actuacions específiques per certs àmbits d’actuació, prioritzats per la coordinació de 

l’Oficina, que poden impactar negativament o comporta un alt risc sobre les 

persones residents: 

 Valoració d’espais, des del 3 de novembre, amb l’objectiu de millorar la seguretat 

en cas d’emergències en els centres residencials geriàtrics. Oferir recomanacions 

i una guia bàsica als centres residencials per poder optimitzar les actuacions de 

l’espai, l'accessibilitat, confinament, evacuació i seguretat física de les persones 

en cas d'emergències, com ara un incendi. Visitades 45 residències identificades 

amb perfil de més vulnerabilitat davant situació de risc. 

 

 Canvi entitat gestora, des del 25 de febrer, amb l’objectiu de protegir a la població 

residencial, especialment vulnerable, en centres institucionalitzats que es troben 

en processos de canvi titularitat. 

S’ha actuat en: 

o Vidal i Aunós, a l’abril 

o Bertrán i Oriola, a l’abril 

 

 

Creació dels programes de l’Oficina de Residències 

Durant els mesos de gener i febrer en sessions internes es van confeccionar els 

diferents programes de desplegament territorial de l’Oficina de Residències: 

1. Programa COVID1: procés i activitats, productes, QC Residències, model de 

decisió, detall de les diferents activitats 

2. Programa Acompanyament2: fase de diagnòstic, detall de les diferents 

activitats 

3. Programa Intervenció3: anàlisi de risc, diagrama de context, al·legacions, 

millora, intervenció, glossari, QC. 

4. Programa Benchmark4: vinculació al programa d’acompanyament, entrada i 

valoració. 

5. Programa Equips de treball sectorial5: plantejament, diagrama de procés 

 

                                                           
1 http://www.aisbcn.cat/wp-content/uploads/2022/04/1-Programa-COVID-19.pdf 
2 http://www.aisbcn.cat/wp-content/uploads/2022/04/2-Programa-Acompanyament.pdf 
3 http://www.aisbcn.cat/wp-content/uploads/2022/04/3-Programa-Intervencio.pdf 
4 http://www.aisbcn.cat/wp-content/uploads/2022/04/4-Programa-Benchmark.pdf 
5 http://www.aisbcn.cat/wp-content/uploads/2022/04/5-Programa-Equips-de-treball-Sectorial.pdf 
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Transformació dels Equips d’Atenció Residencials (EAR) 

Procés de transformació dels EAR a la ciutat, potenciant la coordinació entre 

l’atenció primària i la intermèdia a les residències AIIRES. Es trasllada l’atenció 

especialitzada geriàtrica i la modalitat d’hospitalització a domicili d’atenció intermèdia 

(HAD-AI) a l’àmbit residencial. El nou model ofereix una atenció sanitària integral 

amb una gestió de recursos més àgil i eficient i evitant trasllats i ingressos 

innecessaris a l’hospital d’aguts. 

 

S’inicia amb la signatura de l’acord de col·laboració entre el Centre d’atenció 

primària CAP Larrard, el centre sociosanitari Güell del grup MUTUAM MPS i 

l’Hospital Dos de Maig, d’acord amb el Consorci Sanitari de Barcelona, per posar en 

marxa un Equip d’Atenció intermèdia integrada a les residències geriàtriques 

(AIIRES) als barris de Gràcia i La Salut de Barcelona. 

Aquest nou dispositiu, en funcionament des de l’1 de març, incorpora una nova 

mirada en l’atenció a la cronicitat de les persones que viuen en residències i promou 

una integració social i sanitària mitjançant la coordinació entre els equips d’atenció 

primària i intermèdia. 

 

La finalitat del dispositiu AIIRES Gràcia – La Salut és facilitar un millor servei amb un 

menor impacte sobre les persones residents, una gestió de recursos àgil i eficient, 

reduir la fragmentació del procés assistencial, evitar trasllats i ingressos innecessaris 

a l’hospital d’aguts i fomentar la col·laboració entre actors públics signants de 

l’acord. 

Alhora, des del mes de gener, s’està treballant entre MUTUAM, el centre 

sociosanitari Parc Sanitari Pere Virgili i l’EBA Vallcarca i el Consorci Sanitari de 

Barcelona per a continuar la transformació de l’EAR amb el proper dispositiu AIIRES 

Vallcarca – Sant Gervasi. 
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Treball conjunt amb la futura Agència Integrada Social i Sanitària  

 

Primer contacte 

El 4 de novembre l’equip de l’Oficina de Residències rep la visita dels professionals 

que composen l’equip de l’Atenció Integral Social i Sanitària del Departament de 

Salut i del Departament de Drets Socials.  

Es fa la presentació de l’Oficina de Residències i s’apunten les línies de futur de 

l’atenció integrada. La situació encara és molt COVID i cal anar traslladant la 

capacitat operativa cap a altres àmbits.  

Es manifesta la voluntat de construir de forma compartida, i s’identifica l’alineació 

entre Agència i Oficina. Es reconeix que el model de l’Oficina és replicable al model 

de governança territorial, i la importància de la transparència i el compartir.  

S’apunten les línies de treball de l’atenció integrada: residències de gent gran, 

atenció domiciliària, sistemes d’informació i salut mental comunitària. Es busca 

l’encaix en línies que ja s’estan treballant per part de l’Oficina: deteriorament 

cognitiu, rutes clíniques, sarna. 

Es dona per iniciada la dinàmica de treball a mantenir, amb elements pràctics a 

resoldre, com ara el Conveni de regulació de l’Oficina de Residències de Barcelona i 

el rol de les delegades de la consellera de Salut per a la coordinació de les 

actuacions en matèria social als centres socials de caràcter residencial, i 

s’institucionalitzen les trobades cada 15 dies. 

 

Contactes posteriors 

23 de novembre, 20 de gener, 24 de febrer i 28 d’abril. 

Sessions de treball d’incursió en matèries com:  

 sistemes d’informació a les residències: acompanyament desplegament i ús 

eCAP per part de l’Oficina 

 proposta de l’Oficina per crear grup de treball millores i ús GIR 

 proposta de l’Oficina per integrar gestió de la priorització de casos a l’Oficina 

 intent fallit de treballar l’atenció domiciliària i serveis de teleassistència 

 petició per part de l’Oficina de recursos per explotar MIVIS5 

 millora de l’atenció residencial 

 urgències 

 salut mental 
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 oferiment de les delegades en la participació en els grups de treball de 

l’atenció integrada 

 elaboració del conveni de regulació de l’Oficina, previst per febrer  

 integració de professionals de l’àmbit social 

 transformació dels EAR 

 equips de treball de l’Oficina 

 

Participació de les delegades de l’Oficina en les reunions de delegats de residències 

Convocades per la Direcció General de Planificació en Salut del Departament de 

Salut, s’han realitzat reunions periòdiques, normalment de periodicitat quinzenal i en 

format telemàtic, amb les delegades de l’àmbit territorial de tota Catalunya per atendre 

qüestions, coordinació, desplegament i revisió normativa en l’àmbit residencials i 

persones institucionalitzades,...  

Aquestes reunions s’han produït ininterrompudament en el mes d’octubre del 2021 (1 

reunió), novembre (3), desembre (2), gener (2), febrer (2) i fins a març del 2022 (2).  

 

Participació en grups de treball de l’Atenció integrada social i sanitària 

Raquel Calatayud nomenada el 24 de febrer membre del grup “Residències de 

persones amb discapacitats” de l’Atenció integrada a les residències. 

 

Sessió de presentació Agència Integrada d’Atenció Integral 

La Direcció General de Planificació en Salut del Departament de Salut programa la 

primera trobada amb totes les Regions Sanitàries, per tal de poder explicar amb més 

profunditat la proposta, poder donar resposta de primera mà a les qüestions que es 

puguin plantejar, i recollir aportacions - que de ben segur ajudaran a enriquir el 

procés de creació de l’Agència d’Atenció integrada social i sanitària -.  

Adreçada a totes aquelles persones de l’equip de les regions sanitàries que d’alguna 

manera puguin tenir relació i/o interès amb l’atenció integrada. Assistència de tots 

els membres de l’Oficina, amb participació activa del coordinador. 

 

Dia: 9 de març 

Format: Zoom 
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Participació de les delegades de l’Oficina en reunió AISS delegats_des de salut i 

coordinadors_es socials 

Reunió conjunta de l’Equip Motor d’ atenció Integrada amb les persones Delegades 

del Conseller de Salut i les Coordinadores de Regió Social de les 8 Regions, per 

reflexionar sobre  experiències d’èxit i detecció de mancances i  barreres en la 

coordinació, així com funcions i actuacions a desenvolupar de manera conjunta.  

 

Dia: 7 d’abril 

Format: Zoom 
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Pla de salut 2021 – 20256 

 
L’estratègia 3 del Pla de salut de Catalunya 2021 - 2025, “Integració de l’atenció a la 

salut” té com objectiu garantir l’atenció integrada a la salut de les persones, les 

famílies i les comunitats, fomentant la seva qualitat de vida i autonomia personal i 

l’eix 9 fa referència a l’atenció integrada social i sanitària. 

 

A la ciutat de Barcelona, el Pla de salut 2021 – 2025 ho recull a línia prioritària 7 

“Atenció integrada social i sanitària”, que es defineix en “prestar l’atenció social i 

sanitària de manera que la persona sigui considerada en la seva globalitat quan les 

seves necessitats siguin objecte i es puguin beneficiar de l’atenció sanitària i social, 

a l’àmbit territorial del Consorci Sanitari de Barcelona.” 

 

Descripció general de l’actuació estratègica 

La creació de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària representa una 

oportunitat única per avançar en els propers anys en la creació d’estructures i 

processos integrats que facin possible prestar una atenció integral real a les 

persones, social i sanitària. Les línies prioritàries previstes inicialment per l’Agència 

d'Atenció integrada Social i Sanitària de Catalunya són: l’atenció a residències, 

l’atenció al domicili, l’atenció a la salut mental i els sistemes d’informació integrats. A 

Barcelona, hi ha diversos antecedents de projectes de coordinació i integració, i de 

marcs de treball conjunt com, entre altres, l’Oficina de Residències origen i projecció 

de la futura Oficina integrada de Barcelona per a l’atenció integral, així com d'altres 

associades: el Pla Social i Sanitari del Consorci Sanitari de Barcelona i la Taula 

d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Barcelona.  

L'experiència força positiva de l'Oficina de Residències i de la resta convergeixen en 

el marc de l’Agència per tal de generar un model d'atenció a les persones 

veritablement integral a Barcelona en l’àmbit indicat per aquella, i incorporant-hi 

d'altres específiques (sanitàries, diversitat funcional, centres de dia, persones 

cuidadores i professionals, etc.). 

Finalment, cal avançar en la integració /Salut - /Salut dels diversos dispositius i 

serveis que tenen com a població la residencial i la domiciliària amb concurrència de 

complexitats sanitàries a les que afegir les socials i personal. Reforçant aquells 

àmbits que hauran de fer front a les noves demandes socials i sanitàries. I vinculant-

ho als serveis i als professionals que, en concret, les residències tenen disponibles. 

Cal, així, aprofundir en la integració social i sanitària entre l’atenció intermèdia i 

l’atenció a residències, l’atenció al domicili, l’atenció a la salut mental... ampliant les 

modalitats de serveis residencials i també domiciliari. 

                                                           
6 Pla de salut de Catalunya 2021-2025 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsalutweb.gencat.cat%2Fca%2Fel_departament%2FPla_salut%2Fpla-de-salut-2021-2025%2F&data=04%7C01%7Crgutierrez%40catsalut.cat%7Ceaf0f9c011994740e64108d9f13a6334%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637806055360147804%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=kByVmQBalfAH%2B6h3Ivr71rEaDcyghSA%2Bf%2B%2BTTVNdJTQ%3D&reserved=0
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Projectes estratègics relacionats amb l’Oficina de Residències  

7.1 Oficina Integrada social i sanitària per una atenció integral 

 Objectius 2025 

Crear i articular l’Oficina Integrada social i sanitària per tal de fer possible 

l'Atenció Integral a les persones amb concurrència de complexitats. 

 Eixos de treball amb perspectiva 2025 

Disposar del Conveni, del Pla funcional i Cronograma de l'Oficina. 

Incorporar progressivament a l'Oficina totes les institucions, entitats i línies de 

treball necessàries, per donar atenció integral a les persones amb necessitats 

complexes concurrents. 

Protocolitzar les interrelacions i el treball en xarxa de l'Oficina amb el Pla 

Social i sanitari del Consorci Sanitari de Barcelona. 

 Fites 2022 i accions inicials 

Conveni signat i públic.                    

Pla funcional aprovat 

Protocol signat i públic 

 Indicadors d’avaluació 2022 - 2025 

Continuïtat operativa de l’Oficina de l’actual Oficina de Residències convertida 

en Oficina Integrada social i sanitària per una Atenció Integral. 

Nombre d’institucions participants. 

Nombre de línies de treball. 

7.2 Sistemes d'informació integrats socials i sanitaris 

 Objectius 2025 

Disposar de Sistemes d'informació integrats socials i sanitaris, sota l’impuls de 

l’Oficina. 

 Eixos de treball amb perspectiva 2025 

Auditar l'actual sistema d'interoperabilitat /Salut-serveis socials bàsics: SIAS - 

HC3.  Incorporar-hi teleassistència i altres serveis 

Estendre l'eCAP a les Residències de persones grans (o de passarel·la 

d'interoperabilitat) 

Desplegar un sistema d'interoperabilitat SIDEP amb HC3 (condicionat a DDS) 

Promoció documental: PIIC, PDA i DVA, PAI...: incloure'ls en els diversos 

protocols i procediments integrats de treball. 

 Fites 2022 i accions inicials 

Disponibilitat del document de l'auditoria d'interoperabilitat SIAS - HC3  

Desplegament d’ús eCAP en Residències de gent gran 

Iniciar el desplegament SIDEP amb HC3 
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Divulgació dels documents entre els professionals 

 Indicadors d’avaluació 2022 – 2025 

Disponibilitat del document de l'auditoria d'interoperabilitat SIAS - HC3: Sí / No 

– Interoperabilitat operativa: 100 % operativa 

Residències amb eCAP en ús: 50 % - Residències amb eCAP o passarel•la 

en ús: 100 % 

Iniciar el desplegament SIDEP amb HC3: Sí / No – Sistemes interoperables i 

en ús: 100 % operativa 

Divulgació dels documents entre els professionals: Sí / No – Documents 

inclosos en els protocols i procediments d’atenció integrada: 100%. 

 

7.3 Atenció integrada social i sanitària a l'àmbit residencial 

 Objectius 2025 

Desplegar l’atenció sanitària integrada a les residències per a gent gran, sota 

l’impuls de l’Oficina. 

Consolidar el Programa de transformació de l'Atenció residencial. 

 Eixos de treball amb perspectiva 2025 

Consolidar els processos residencials: acompanyament a la transformació, 

intervenció, benchmark i equips sectorials residències de persones grans 

Desplegar i implantar els protocols de seguretat física i prevenció d'incendis 

en centres residencials de menys de 50 places 

Desplegar els protocols de seguretat alimentària i mediambiental en centres 

residencials 

Establir models de gestió dels medicaments i facilitar eines per fer-ne un ús 

segur en els centres residencials de persones grans 

Auditar i estendre els models d'èxit en la relació CAP i centres residencials per 

persones amb diversitat funcional 

Disposar del model d'atenció integrada deteriorament cognitiu a centres 

residencials 

 Fites 2022 i accions inicials 

Desplegament de processos al 75 % dels centres (3a. ronda) 

Disposar de calendari de desplegament i 5 experiències demostratives 

Disposar de calendari de desplegament i 5 experiències demostratives 

Disposar del model consensuat i normativa 

Anàlisi finalitzat 

Disposar del model consensuat 

 Indicadors d’avaluació 2022 – 2025 

Desplegament de processos al 75 % dels centres (3a. ronda): Sí / No - 100 % 

centres en cinquena ronda: Sí / No 
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Disposar de calendari de desplegament i 5 experiències: Sí / No - Disposar del 

certificat de seguretat contra incendis: 100 % centres residencials indicats 

Disposar de calendari de desplegament i 5 experiències demostratives: Sí / 

No - Disposar del certificat de seguretat alimentària i mediambiental: 100 % 

centres residencials 

Disposar del model consensuat i normativa: Sí / No - Residències ≥ 100 

places amb farmàcia integrada: 100 % centres  

Anàlisi finalitzat models d’èxit: Sí / No - Centres de diversitat funcional 

coordinats i operatius amb l'EAP del territori: 100 % centres  

Disposar de calendari de desplegament i 5 experiències demostratives: Sí / 

No - Disposar del certificat de seguretat alimentària i mediambiental: 100 % 

centres 

Disposar del model consensuat: Sí / No - Disposar de rutes clíniques 

integrades: 4 actualitzades 

 

7.4 Atenció integrada social i sanitària a l'àmbit domiciliari (condicionada a la creació 

de l’oficina integrada) Traçadora 

 Objectius 2025 

Estendre l’atenció domiciliària integrada social i sanitària de forma gradual, 

sota l’impuls de l’Oficina. 

Aglutinar l’atenció domiciliaria social i sanitària, evitant la fragmentació 

assistencial per millorar la qualitat assistencial. 

Prioritzar l’atenció centrada en la persona i en la comunitat a través de les 

experiències dels diferents territoris. 

 Eixos de treball amb perspectiva 2025 

Integrar i sincronitzar les xarxes i els equips en el futur model d’Atenció 

Domiciliària Integrada a Barcelona, tenint en compte l’organització de les AIS, 

de les ABS i les superilles de cura.  

Consolidar els equips territorials com a unitats operatives de l’atenció 

domiciliària integrada.  

Disposar d’un pal de formació adreçat als professionals integrants dels equips 

territorials. 

Potenciar l’autogestió dels recursos dintre dels equips de treball. Avançar cap 

a models d'equip autogestionat tipus Burtzoog. 

Disposar d’un sistema de atenció domiciliaria integrada transitòria post-alta 

dins del model integrat i gestionat pels equips territorials. 

Incorporar la participació de les persones ateses, persones cuidadores, 

proveïdors de servei, els responsables de gestió i la resta d’actors implicats, 

en els plans de treball. 

Integrar els diversos serveis de teleassistència en l’atenció integrada a 

domicili.  
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 Fites 2022 i accions inicials 

Identificació i mapeig del conjunt dels serveis vinculats a l’atenció domiciliaria 

en els diferents territoris de Barcelona. 

Identificar i valorar experiències d'atenció domiciliària integrada.                                    

Disposar del model consensuat.  

Estendre la coordinació ATDOM-SAD, incloent teleassistència i 061-taula de 

fragilitat, en més territoris de la ciutat. 

Definir experiències de atenció domiciliaria integrada transitòria post-alta. 

Incloure tots els serveis domiciliaris en la cartera de serveis de l’Oficina 

Integrada. 

Disposar de cronograma de desplegament i d’experiències demostratives. 

 Indicadors d’avaluació 2022 - 2025 

Xarxes territorials (superilles) operatives. 

Atenció domiciliaria integrada transitòria post-alta implantat. 

 

7.5 Integració de serveis de Salut 

 Objectius 2025 

Continuar el procés d'integració pròpia dels serveis de /Salut avançant a partir 

de l’actual coordinació. 

 Eixos de treball amb perspectiva 2025 

Atenció domiciliària: disposar del protocol d'integració 061 / ACD / PADES de 

continuïtat / ATDOM 

Atenció intermèdia i especialitzada: disposar del protocol d'integració ATDOM 

/ HAD / HAD-AI: transformació dels EAR en Atenció intermèdia integrada.  

Atenció en salut mental. Disposar d’agendes integrades CSMA / Residències 

de persones grans 

 Fites 2022 i accions inicials 

Disposar dels protocols tancats. 

 Indicadors d’avaluació 2022 - 2025 

Disposar del protocol d’integració tancat: Sí / No - Protocol inclòs en les 

Xarxes territorials Sí / No 

Disposar del protocol tancat: Sí / No - Unitats territorial HAD integrada i 

operativa: 1 per AIS. 

Disposar d’agendes integrades CSMA / Residències: 1 per districte 
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Activitats formatives 

 

Assistència a activitats formatives 

 Jornada BIM i els productes de protecció contra incendis 

Assistents: Judit Antràs i Alejandro Ortiz 

Data: 21 d’abril 

Lloc: Col·legi d’Enginyers industrials de Catalunya 

 

 Jornada 25 anys de la Federació Salut Mental Catalunya 

Assistent: Marta Montaña 

Data: 5 d’octubre 

Lloc: CaixaFòrum 

 

 3a. Jornada SOM VIA “Salut mental i jo. Aprenentatge i reinvenció: reptes de 

futur en un món postpandèmic” 

Assistent: Marta Montaña 

Data: 11 de novembre 

Lloc: Col·legi de metges de Barcelona 

 

 Atenció integral en els centres residencials (Gerència AP Barcelona ciutat. ICS) 

Assistents: Ana Fernández i Marta Montaña 

Data: novembre  

Lloc: ICS Centre corporatiu 

 

 III Congreso Nacional de Dependencia y Sanidad 

Assistents: Raquel Calatayud y Ana Fernández 

Data: del 7 al 9 de març 

Lloc: IFEMA, Madrid 

Lliurament del pòster “Oficina Integrada per l’Atenció Integral a Barcelona”  

 

 XV Jornades interdisciplinars de Residències de Gent Gran de Catalunya. 

Assistent: Samuel Lozano 

Data: 11 i 12 de març 

Lloc: en línia 

Presentació del pòster i del vídeo “Oficina Integrada per l’Atenció Integral a 

Barcelona”  

 

 Jornada de presentació del Pla de Salut de Catalunya 2021-2025 

Assistents: Raquel Calatayud i Ana Fernández 

Data: 17 de març 

Lloc: MNAC 
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 Jornada del CEA “Drets bàsics en els internaments psiquiàtrics” 

Assistent: Ana Fernández 

Data: 18 de març 

Lloc: Col·legi de metges de Barcelona 

 

 Xerrada “Cuidar sense subjeccions”, organitzada per l’Oficina de Residències 

Assistents: Raül Vilar, Pau Sadurní, Newman Fortuny, Roger Guiral, Berta 

Berenguer, Ana Fernández, Raquel Gutiérrez, Samuel Lozano, Marta Montaña, 

Esther Mouriño, Carla Alonso, Tamara Valverde.  

Data: 25 de març 

Lloc: Edifici Montseny. PSPV 

 

 Sessió CSB sobre la contractació i sistema de pagament de serveis sanitaris. 

Assistents: Judit Antràs, Ana Fernández, Samuel Lozano, Marta Montaña, 

Alejandro Ortiz. 

Data: 1a edició 28 de març, 2a edició 6 d’abril 

Lloc: Consorci Sanitari de Barcelona 

 

Activitats formatives impartides 

 Xerrada “Cuidar sense subjeccions”, organitzada per l’Oficina de Residències 

Ponent: Raquel Calatayud 

Data: 25 de març 

Lloc: Edifici Montseny. PSPV 
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Relacions exteriors 

 

Taula amb les patronals 

Consolidació de la relació amb les patronals del sector residencial amb trobades 

mensuals des de l’abril de 2021 on compartim avenços, estat de situació i 

actualització d’accions, novetats, etc.  

En aquestes trobades s’han identificat àmbits de treball de col·laboració, com ara la 

participació en equips de treball de l’Oficina, posicionament vers l’eCAP, 

coneixement de circuïts assistencials pocs coneguts, etc. 
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ANNEX 

Cartera de serveis de l’atenció primària i comunitària7  

Atenció a la gent gran i a les persones que viuen a les residències: 

 

5.5 Atenció a la gent gran 

5.5.1 Activitats de promoció i prevenció, en especial: 

a) Alimentació saludable i exercici físic. 

b) Identificació i abordatge de conductes i factors de risc per a la salut. 

c) Prevenció de caigudes i altres lesions no intencionades. 

d) Detecció precoç del deteriorament cognitiu i funcional. 

e) Detecció precoç del deteriorament físic, amb un èmfasi especial en 

el cribratge de la hipoacúsia, dèficit visual i incontinència urinària. 

f) Aconsellament i seguiment dels pacients polimedicats i amb 

multimorbiditat. 

g) Cribratge de salut bucodental i/o problemes de nutrició/deglució. 

5.5.2 Atenció a la gent gran de risc: valoració clínica, sociofamiliar i del grau 

de dependència per a les activitats de la vida diària. Aquesta valoració 

comporta l’elaboració d’un pla integrat d’atencions sanitàries, així com la 

coordinació oportuna amb l’atenció especialitzada i els serveis socials, amb la 

finalitat de prevenir i atendre les situacions de discapacitat i la comorbiditat 

associada. 

5.5.3 Atenció a les persones amb malaltia crònica, des de la prevenció de les 

descompensacions, de forma proactiva, fins a l’estabilització i el seguiment. 

Conciliació dels plans de tractament. 

5.5.4 Identificació i abordatge de la complexitat –pacients crònics complexos, 

(PCC) i pacients amb malaltia avançada crònica (MACA)– i de la fragilitat. 

a) En cas de complexitat, elaboració del pla d’intervenció individualitzat 

compartit (PIIC). 

 

El PIIC recull les dades sanitàries i socials més importants de cada 

persona, així com el pacte d’actuacions davant els símptomes i les 

decisions anticipades. Es tracta d’un document dinàmic que 

comparteixen per mitjans electrònics els diferents proveïdors de serveis 

de salut del SISCAT. 

 

b) Valoració geriàtrica integral (VGI) dels pacients. 

5.5.5 Aconsellament i acompanyament per a la realització del document de 

voluntats anticipades (DVA). 

                                                           
7 https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/ambits-estrategics/atencio-primaria-
comunitaria/docs/cartera-de-serveis-apic.pdf 
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5.5.6 Aconsellament i acompanyament per a la realització del document de 

voluntats anticipades (DVA). La planificació de decisions anticipades (PDA) 

consisteix en un procés deliberatiu i estructurat mitjançant el qual una persona 

expressa els seus valors i preferències i, d’acord amb aquests, i en 

col·laboració amb el seu entorn afectiu i el seu equip sanitari, planifica com vol 

que sigui l’atenció que ha de rebre davant una situació de complexitat clínica 

o una malaltia greu que es preveu que sigui probable a més o menys curt 

termini, o bé en situació de final de vida, especialment en les circumstàncies 

en què no estigui en condicions de decidir. 

5.5.7 Atenció domiciliària a persones amb dificultats per sortir del domicili, que 

comprèn: 

a) Identificació de la fragilitat i complexitat (MACA/PCC). En cas de 

complexitat, elaboració del PIIC. 

b) Establiment d’un pla d’atenció individualitzat, que inclogui mesures 

preventives, atenció a les síndromes geriàtriques, instruccions per al 

seguiment correcte del tractament, recomanacions higienicodietètiques, 

control dels signes i símptomes i atencions generals, així com la 

coordinació amb els serveis socials. 

c) Prevenció proactiva, atenció directa, revisió i actualització periòdica 

de les situacions clíniques i dels plans de tractament, rehabilitació i 

nutrició. 

d) Intensificació de l’atenció sanitària en cas de descompensació de les 

seves patologies cròniques, en el seguiment postalta hospitalària i en 

qualsevol altra situació que en què es necessiti una cura especial. 

e) Informació i assessorament a les persones vinculades als pacients, 

especialment a la persona cuidadora principal. 

f) Elaboració de l’estratègia final de vida i acompanyament de les 

persones i la família. Aplicació d’acords de limitació d’esforç terapèutic 

(LET) inclosos en el PDA o DVA. 

 

5.6 Atenció a les persones que viuen en residències 

 

Les residències són el domicili de les persones que hi viuen i, per tant, l’atenció 

rebuda ha de ser la mateixa que rep la gent gran al seu domicili. 

L’equip d’atenció primària presta l’assistència sanitària essencial accessible a tots 

els individus i famílies de la comunitat, i és responsable de preveure les 

necessitats clíniques dels residents i de respondre-hi al mateix centre residencial. 

L’equip d’atenció primària garanteix l’atenció continuada i d’urgències també a les 

persones que viuen en residències. 

 

5.6.1 Activitats de promoció de la salut i prevenció de la malaltia: 

a) Educació per a la salut. 

b) Campanyes de salut: provisió, vacunacions, cribratge. 
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c) Atenció proactiva de la salut. 

5.6.2 Atenció a la gent gran de risc: valoració clínica, sociofamiliar i del grau 

de dependència per a les activitats de la vida diària: 

a) Valoració geriàtrica integral (VGI). 

b) Pla terapèutic individualitzat (PTI o PIAI). 

c) Identificació de la fragilitat i/o complexitat: pacients amb malaltia 

crònica avançada (MACA) i pacients crònics complexos (PCC); en cas 

de complexitat, cal elaborar el PIIC. 

d) Prevenció i atenció de l’aparició de síndromes geriàtriques. 

e) Estabilitat clínica: prevenció de descompensació i atenció de les 

malalties cròniques; prevenció proactiva, atenció directa, revisió i 

actualització periòdica de les situacions clíniques i dels plans de 

tractament, rehabilitació i nutrició. 

f) Aplicació d’acords de limitació de l’esforç terapèutic (LET) inclosos en 

el PDA o DVA; acompanyament familiar. 

g) Tractament del dolor agut i crònic. 

h) Estratègia d’atenció al final de la vida i acompanyament de les 

persones i la família. 

5.6.3 Realització de tècniques i tractaments al centre residencial: 

a) Tramitació de tractament anticoagulant oral. 

b) Extracció de sang; gestió de la mostra de sang de l’extracció. 

c) Electrocardiogrames. 

d) Radiologia simple: petició i valoració. 

e) Ecografia clínica. 

f) Valoració de la necessitat d’ajuda tècnica ortopèdica. 

5.6.4 Coordinació amb la resta dels equips sanitaris d’origen hospitalari o 

d’atenció intermèdia que han de donar suport a l’atenció primària i 

residencial de forma limitada en el temps, a petició dels equips 

d’atenció primària referents. 

5.7 Detecció i atenció a la violència masclista i maltractaments en totes les edats, 

especialment en la població infantil i/o adolescent, gent gran i persones amb 

discapacitat 

5.7.1 Detecció de situacions de risc. 

5.7.2 Anamnesi i, si escau, exploració, orientada al problema en les situacions 

de risc i davant de la sospita de maltractaments. 

5.7.3 Comunicació a les autoritats competents de les situacions que ho 

requereixin, especialment en el cas de sospita de violència de gènere o de 

maltractaments en la població infantil i/o adolescent, gent gran i persones amb 

discapacitat i, si escau, als serveis socials. 

5.7.4 Establiment d’un pla d’intervenció individualitzat. 


