
 

 

 

INFORMACIONS EXTRETES DE LA REUNIÓ DE REFERENTS METROSUD 19/05/2020  

1. CIRCUIT D’INGRESSOS URGENTS A RESIDÈNCIA  

En la situació actual l’evolució de tots els processos està lligat a una coordinació molt intensa 

amb Salut. Els casos d úrgència social amb necessitat d íngrés urgent a residència han d árribar 

a les referents comunitàries perquè una vegada donat el vistiplau es puguin traslladar a la cap 

de SSTT per la seva valoració i enviar-les al director territorial de Salut per la seva gestió. En el 

cas de que Salut valori perfil sociosanitari s ́efectuaria l íngrés en aquest recurs.  

La TS referent del cas ha d énviar a la referent informe social complet i concret amb situació de 

salut, dificultats en les AVD, situació econòmica, situació de l ́habitatge, suport familiar i 

qualsevol altra informació d ínterès. Ha de quedar palès que no és possible el sosteniment de la 

persona al domicili i que s h́an esgotat totes les possibilitats d átenció amb recursos 

comunitaris.  

Els ingressos només s éfectuen en residències verdes sense cap cas de COVID i una 

vegada la persona tingui resultat negatiu del test PCR que pautarà Salut.  

Els casos urgents no tenen residència assignada.  

Si una residencia detecta un cas urgent cal que ho comuniqui als serveis socials 

municipals per tal que pugueu valorar el cas.  

2. CIRCUIT CASOS URGENTS PROVINENTS DE CENTRES DE DIA (COL O PVCD):  

S h́a publicat al DOGC una instrucció sobre la tornada de persones als CD en fase 1 però és 

una alternativa encara poc operativa ja que s h́an de complir uns requisits molt estrictes tant 

pels centres com per la selecció de les persones usuàries. Entre els requisits es troben la 

realització de test PCR setmanals a usuaris i treballadors, condicions higièniques extremes i 

manteniment de les distàncies de seguretat de difícil articulació en la realitat. La cap de SSTT 

està preparant un escrit amb els dubtes sobre com ha de ser el procés de reobertura dels CD. 

Si tant vosaltres com els centres del vostre territori teniu dubtes al respecte els podem enviar 

perquè s’incorporin a l éscrit.  

En aquests moments una de les tasques més importants és detectar aquells casos de 

persones que estaven ingressades en CD per valorar un canvi a recurs a residencial quan 

s’hagin esgotat totes les alternatives i tots els recursos comunitaris al domicili. Només es 

contemplen en dos supòsits:  



 

 

1. Per mort sobtada del cuidador o cuidador afectat pel COVID que no pot assumir el rol de 

cura  de la persona amb dependència.  

2. Per davallada important d’autonomia de la persona amb dependència sobrevinguda a 

causa del COVID o per una altra causa.  

La incorporació laboral dels cuidadors per si sola no és raó suficient per valorar l íngrés 

residencial. S éstà treballant en un model d ́informe però fins que en tinguem disponibilitat i per 

tal de traslladar aquests casos és necessari fer un breu resum de la situació de la persona i 

enviar-la a la referent perquè la cap de SSTT ho pugui valorar i trobar la solució més adient.  

Serà requisit per ingressar que la persona sigui sotmesa a un test PCR amb resultat 

negatiu. Salut s éncarregarà de pautar la prova.  

En els casos de persones que assistien a CD/PVCD i actualment necessiten PEV SAD es pot 

fer la modificació PIA perquè puguin tenir accés a la prestació i les seves necessitats quedin 

cobertes.  

3. LLISTES D’ESPERA DE PLAÇA PÚBLICA DE RESIDÈNCIA I INGRESSOS PEVR  

En breu des de SSTT es començaran a treballar les llistes d’espera de les residències 

públiques considerades verdes. Si la persona una vegada la truquen decideix no ingressar 

haurà d éscollir una de les residències reservades per romandre en llista d éspera.  

En relació a les residències acreditades, aquestes també poden fer ingressos sempre i quan es 

compleixin els requisits tant del centre com de la persona que vol ingressar. D áquests casos 

s h́a d ínformar a la referent comunitària perquè es pugui centralitzar la gestió i la primària 

estigui informada ja que hauran de tramitar la PEVR d ófici. Es farà trasllat de la petició a Salut 

que serà qui autoritzi l íngrés i pautarà el test PCR.  

No es pot fer cap ingrés en cap residència pública ni privada sense autorització de Salut 

ni test negatiu PCR. En el cas de que es produeixin ingressos fora del circuit i sense 

l áutorització de Salut la direcció del centre serà la responsable en el cas d ún brot de 

COVID.  

S énviarà un llistat de persones ingressades a CD perquè primària pugui fer el seguiment i 

detectar els casos en els que l éstada a domicili és inviable.  

 



 

 

4. TRAMITACIÓ DELS PIAS  

-PIAS de PEV RES, PEV SAD, PEV CD i CD es poden fer d’ofici, informant telefònicament a la 

família. Cal confirmar que la persona continua rebent el servei, si no és així fer constar al PIA 

alta i baixa.  

-PIAS PEV SAD que no estan rebent el servei. S’ha de comunicar a nòmines la baixa del servei 

per retenir la prestació i així no generar deute a l’espera de poder fer la MOD PIA. L émpresa ha 

de facilitar el full C amb la data de baixa real del servei. Si no la facilita incorporar al PIA 

document alternatiu (darrer rebut, declaració jurada de la persona beneficiària, etc). Les 

empreses que no estan oferint el SAD privat no poden cobrar el servei.  

-PIAS de CUIDADOR:  

▪ Els PIA’s de CUIDADOR que estiguin signats i validats prèviament al confinament es 

podran enviar amb el registre d ́entrada per la seva introducció.  

▪ Els PIA’s inicials de CUIDADOR no es podran fer d’ofici, ja que és necessari la 

valoració del domicili i la signatura de la persona beneficiària i la persona cuidadora.  

▪ Es podran fer d’ofici només les MOD PIA de CUIDADOR amb revisions de grau, en 

què hi hagi una valoració prèvia i es garanteixi per part de primària que la persona 

cuidadora és la mateixa i que es continuen complint els requisits En tots els casos 

s h́a de tenir en compte que hagin passat els 18 mesos de suspensió.  

5. ALTRES INFORMACIONS:  

- Les sol·licituds de valoració de grau es poden presentar per EACAT encara que per ara el 

SEVAD no està valorant actualment.  

- S h́a modificat l éstructura dels SSTT per adaptar-la a l ́estructura de Salut amb tres zones 

Metro nord, Metro sud i Catalunya central. Baix Llobregat correspon a Metro sud.  


