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INSTRUCCIÓ TÈCNICA *VALORACION REINGRÉS 
USUARIS CENTRES ATENCIÓ DIÜRNA *IVASS 

 
 
1.- OBJECTE 
2.- ÀREES I SITUACIONS A VALORAR. 
3.- PROCEDIMENT. 
4.- Annexos 
 
 
1.- OBJECTE: 
 
Aquesta instrucció té com a objectiu establir un sistema de valoració per a prioritzar, en la reincorporació 
després de les crisis per COVID-19, a les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual o danys cerebral 
adquirit dels recursos dels centres d'atenció diürna (CAD), sobre la base de criteris d'estat de salut, situació 
social, econòmica i familiar. 
 
Ens permetrà al seu torn obtindre informació sobre quin és la situació actual de les persones usuàries dels 
nostres recursos, i detectar si s'estan donant situacions de problemàtica social en el nucli de convivència..  
 
En tot cas, el reingrés en el centre és voluntari. 
 
2.- ÀREES I FACTORS A VALORAR. 
 
L'objectiu és classificar en diferents grups al col·lectiu de persones usuàries en base criteris d'ordre sanitari i 
social, establint una sèrie de factors a tindre en compte a l'hora de realitzar la valoració, que es relacionen a 
continuació. 
 

Àrea sanitària: Salut de l'usuari 
 
GRUP A: Persones usuàries sense risc de salut davant *COVID-19 
 
En un inici, la reobertura del CAD, amb vista a minimitzar lus riscos de transmissió, s'identificarà i es prioritzarà 
el seu reingrés al recurs, amb la màxima confidencialitat professional, a aquells usuaris/as que no pertanguen 
al grup classificat com a població de risc davant el COVID-19 per les seues patologies *médi*cas. Per al seu 
reingrés es requerirà a la família o a l'usuari/a una declaració responsable signada per la persona usuària i/o 
el seu representant legal/guardador de fet, que acredite la situació de no pertànyer a la població de risc. 
 
Es considerarà com a prioritat  d'entrada aquells casos en què la persona usuària estiga patint una clara 
reculada en el seu estat funcional derivat de la interrupció de l'atenció que rebien el CAD, en concret: 

▪ Empitjorament important de les seues condicions físiques i motores 
▪ Reculada important en les activitats bàsiques de la vida diària 
▪ Necessitat de major suport en alimentació que puguen generar problemes de salut. (per-

sones amb *disfagia principalment) 
 

GRUP B. Persones usuàries amb riscos de salut davant el *COVID-19 

S'estableix que, per a major seguretat inicial de persones usuàries i professionals, les persones considerades 
com a vulnerables enfront del COVID-19, no tornaran al recurs d'atenció diürna corresponent fins que no es 
reben indicacions, per part de l'autoritat competent, que es pot procedir a la seua reincorporació.  
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Es considera que són persones de risc: 

▪ Persones incloses en el grup de persones vulnerables en relació amb la patologia de Covid-19, 
trobant-se en alguna de les següents condicions o patologia incloses en les catalogades com de 
risc: 

- Pertànyer al grup d'edat de més de 60 anys amb patologia associada *descompensatoria 
- Malalties respiratòries cròniques, (*Epoc, asma, processos d'infecció respiratoris de re-

petició……) 
- Malalties cardiovasculars i hipertensió arterial 
- Càncer en fase activa 
- Immunodepressió 

 
En aquest cas es comunicarà a les famílies que hauran d'aportar un informe mèdic que indique clarament que 
pot *reinic*iar l'activitat en el CAD. (es facilitarà model notificació a primària). Sobre la base d'aqueix informe 
se li inclouran en els últims grups d'incorporació. 
Aquells casos en els quals a més concórrega una situació social greu hauran de ser valorats de *forma indi-
vidualitzada. 
 
 
GRUP C. Persones usuàries que no podran acudir al *CAD temporalment 
 

- Persones usuàries que estiguen en aïllament domiciliari per tindre diagnòstic de COVID-19 o tinguen 
algun dels símptomes compatibles amb el COVID-19 (superada la situació, passaran a grup A o B). 

- Persones usuàries que, no tenint símptomes, es troben en període de quarantena domiciliària per 
haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.(superada 
la situació, passaran a grup A o B). 

 

De cadascuna de les persones que s'adscriguen a cada grup, els professionals del centre valoraran si es 
tracta de: 

- Persona amb alteracions conductuals que interferisquen el funcionament del centre de manera important, 
requerint d'alts nivells de supervisió i atenció (En funció de la gravetat dels problemes conductuals que pre-
senten). 

- Persones que mostren rebuig a mantindre les mesures higiènic-preventives de manteniment de la distància 
de seguretat i ús de la mascarilla. (En funció del risc que puga suposar per a la resta de les persones usuàries 
i treballadores del centre, així com es la seua situació sanitària). 

 les persones que es troben en la situació dels dos casos anteriors, hauran de ser valorades per a reincorpo-
rar-se en els grups posteriors als de reobertura, si per criteri tècnic i/o preventiu es considera que suposen un 
risc alt per a la resta de persones que es troben en el centre. 

 

Quant a persones que viuen en residències o habitatges tutelats, s'estableix: 

- Les persones usuàries que viuen en residències o habitatges tutelats es valorarà la seua reincorporació 
conforme a la resolució de 14 de maig de 2020 de la Conselleria d'Igualtat, però abans de la seua reincorpo-
ració es tindran en compte els Criteris de Salut Pública que autoritze les eixides del centre en el que resideix 
i els Criteris socials (cal tindre en compte que les seues necessitats bàsiques estan cobertes i compten amb 
una atenció adequada a les mateixes). De totes maneres, es classificaran en els grups A o B. 

- Les persones usuàries que acudeixen a centres d'atenció diürna situats dins de residències, es valorarà la 

seua reincorporació conforme a la resolució de 14 de maig de 2020 de la Conselleria d'Igualtat, en concret en 
l'indicat en l'annex l, apartat de “contacte social”, i l'annex II, apartat de “Mesures en matèria d'aforament”, 
d'aquesta resolució. Es tindrà realitzada la valoració de quin grup pertanyen per a programar el seu reingrés. 
És important *dest*acar que l'annex I s'indica que l'obertura es realitzarà si la direcció “veu viable” l'obertura i 
sempre sota els paràmetres que establisca Salut Pública. 
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Àrea Social 
 
Els següents punts, juntament amb la classificació de la persona conforme al *anterior punt, es reflectiran en 
el “Qüestionari de valoració i priorització d'usuaris”, realitzat per a tal fi (Annex 2). 
 
a. Relacions familiars i/o xarxes de suport, 
En aquest cas i donada la situació sanitària actual i les normatives dictades pel *gobierno que limiten les 
relacions quasi exclusivament als grups familiars que conviuen sota el mateix sostre, es valoren bàsicament 
els suports socials rebuts de les persones amb les quals conviuen. S'inclou a la família extensa pel suport que 
poden *prestar a l'hora de realitzar compres, portar medicació, i/o en les tasques de cura,… facilitant d'aquesta 
forma el poder parar atenció continuada a la persona dependent per part del cuidador principal en el domicili. 
Es tenen en compte a més, aquells casos d'usuaris/as que viuen soles per la falta de suport i la situació de 
soledat. 
 
b. Situació econòmica i laboral familiar 
 
Es tracta de realitzar una valoració de la situació laboral pares/tutors/guardadors, en concret: 
 
-  la conciliació de l'atenció a les persones amb discapacitat amb la vida laboral dels seus cuidadors. Per això 
s'atorga major puntuació a les persones que actualment es troben laboralment en actiu (incloent situacions, 
com afectats per *ERTE que s'han de *inc*orporar a treball, autònoms que han de reiniciar activitat 
productiva,..). 
 
- aquelles famílies en les quals alguns dels seus membres estan en situació de desocupació, obtenen menor 
puntuació donada la situació actual derivada de la declaració d'estat d'emergència que pot limitar la mobilitat 
a l'hora de realitzar cerca d'ocupació, i per tindre major disponibilitat horària per a prestar cures, igual que 
ocorre en el cas de persones en situació de jubilació. 
 

 
c. Cures que rep la persona usuària 
 
En aquest apartat se la valoraran qualitat de l'atenció que rep, ateses les següents indicacions: 
 
- Si la persona està rebent una atenció adequada per part dels seus cuidadors. 
 
- Si rep atenció, però aquesta no és l'adequada: pot ser per la pròpia complexitat de la situació de dependència 
que fa que la persona requerisca cuidats més específics (exemple fisioteràpia); per falta de coneixements 
específics de la persona cuidadora; per manca d'habilitats com a cuidador/a, per dificultats derivades del propi 
estat de salut de la persona que exerceix el rol de cuidador/a principal. 
 
- Si la persona no rep cap o nul·la atenció per part dels seus familiars, situació derivada de la pròpia dinàmica 
familiar. 
 
Si valorant aquest apartat es detecta que com a conseqüència de no rebre una atenció adequada a les seues 
necessitats o bé per no rebre atenció dels seus familiars, s'està produint una reculada o agreujament en  l'estat 
de salut de la persona usuària, s'especificarà en l'apartat de “observacions” en el qüestionari per a valoració 
de priorització en accés al recurs. 
 
Així mateix es valorarà en aquest apartat, si es disposen d'adaptacions i/o ajudes tècniques que faciliten la 
prestació dec *uidados. S'indicarà com a ítem no valorable quan no es requerisquen per autonomia personal 
(a nivell físic) de l'usuari/a. Aquest ítem està més dirigit a recursos destinats a col·lectius amb majors 
problemes de mobilitat (centre de dia per a persones amb *discapacitat intel·lectual, centre de dia de dany 
cerebral) 
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d. Estat de salut cuidadors principals: 
 
El qüestionari també es valora sí els cuidadors presenten un bon estat de salut que els permet atendre una 
persona en situació de dependència, així com si es donen situacions de sobrecàrrega per la situació de cures 
continuades. 

 

 
e. Altres circumstàncies sociofamiliars a valorar 
 
En totes les àrees a valorar, s'ha afegit un apartat per a les observacions. En aquests apartats es podrà anotar 
com*quier una altra circumstància detectada, no inclosa/reflectida en els *items, i que siga necessari tindre 
en compte a l'hora de valorar la situació de l'usuari/a. (exemple reculada en estat de salut) 
 
Aquest apartat serveix per a PRIORITZAR l'accés al recurs, i es poden atorgar fins a un màxim de dos punts. 
S'aplicarà per decisió del  conjunt de l'equip tècnic del centre. 
 

 
3.- PROCEDIMENT 
 
El qüestionari es realitzarà a través d'una trucada telefònica. L'entrevista es realitzarà a la persona usuària i/o 
representants legals/guardadors de fet. Al començament de la crida s'explicarà a la família el motiu de la 
mateixa (punt 1/ Objecte, *pag 1). També se li explicarà que li reingresse és voluntari, la qual cosa no suposa 
pèrdua de plaça ni  que n*ecesariamente accedisquen al mateix en fases finals d'incorporació d'usuaris. En 
cas que la persona usuària i/o la seua família i/o tutor no optaren pel reingrés, hauran d'emplenar document 
de “No reincorporació voluntària”. 
 
Es tindran en compte, a l'hora de seleccionar als candidats/as i d'elaborar llistes per a establir l'ordre 
d'incorporació al recurs, els criteris d'exclusió sanitaris (grup C) i criteris de reincorporació més tardana ja 
descrits anteriorment. 
 
Les crides les efectuaran, sempre que el volum d'usuaris/as als quals se'ls ha de realitzar ho permeta, el/la 

treballador/a social del centre. Si no fora viable, se secundarà per part de la direcció del centre i/o aquells/as 

membres de l'equip tècnic del centre q*ue designe la mateixa. Sempre s'ha de tindre en compte que es tracta 
d'informació sensible, i que per això ha de ser tractada amb la màxima confidencialitat possible. 
 
Si la família confirma a l'inici de la crida que no vol tornar al centre en la fase inicial d'obertura, s'aconsella 
igualment passar el qüestionari telefònic per a detectar possibles situacions de risc o necessitat a la qual es 
puga ajudar a donar resposta. En aquest cas, es pot procedir a passar el qüestionari en una anomenada 
post*erior. 
 
En aplicar-se aquesta eina, és molt important mantindre criteris objectius i en la mesura que siga possible 
cenyir-se als Ítem formulats en el qüestionari. Per a aquests ítem s'ha establit un sistema de puntuació que 
gradua de menor a major puntuació la gravetat de la situació (obtenint més puntuació com més gran és la 
gravetat de la situació social). 
 
Una vegada efectuades les trucades telefòniques diàries, l'equip tècnic del centre es reunirà per a valorar de 
manera conjunta el resultat d'aquestes. Així mateix també servirà per a poder afegir, si escau, la informació 
de la qual disposa cada professional sobre el/la usuari/per l'acompliment del seu lloc de treball, per si és 
coneixedor/a d'alguna circumstància que ha de ser tinguda en compte a l'hora de confirmar els llistats. 
 
La màxima puntuació obtinguda a través d'aquesta valoració- n serà de 27 punts. Aquesta puntuació s'obté 
sumant la puntuació corresponent a cada àrea (A+B+C+D), fins a un màxim de 25 punts. Es podran afegir 
fins a 2 punts més en la puntuació obtinguda en el qüestionari (apartat E),  si l'equip tècnic del centre considera 
que concorren factors que fan que s'haja de donar prioritat a la incorporació d'una determinada persona. 
 
Es *regist*rará el resultat obtingut en el registre de priorització d'usuaris (annex 3) 
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Una vegada elaborat el llistat de les persones que ingressen en primer lloc, es crearà per ordre de puntuació 
una llista de reserva per si alguna persona de les quals anaven a *reinc*oporarse decideix en últim moment 
no ingressar o qualsevol altra circumstància li impedeix això. 
Si en el transcurs de posteriors contactes telefònics amb la persona usuària o els seus familiars, es detecta 
un agreujament de la situació social, es pot modificar la posició en el llistat que ocupava per decisió 
consensuada entre direcció i treballador/a social. 
 
Si durant el transcurs de la trucada telefònica es detecten situacions greus o molt greus, es derivarà 
el cas a el/la treballador/a social delr *ecurso, qui durà a terme les actuacions oportunes . 
 
Per a aquelles persones que inicialment no accedeixen al recurs en aquesta primera fase de l'obertura, bé 
per decisió voluntària, o a causa de la seua situació sanitària, social o psicològica, se'ls continuarà oferint el 
servei d'atenció domiciliària en la forma que es determine. 
 
 
ANNEXOS 
 
 
Annex 1. Diagrames procediment 
Annex 2. Qüestionari de valoració soci-sanitària 
Annex 3:. Fulla de registre valoració. 
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     INICIO PROCESO DE VALORACIÓN 

 

 

1/ PROCEDIMIENTO USUARIOS NO ACCEDEN EN PRIMERA FASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Situación social 

normarlizada 
 

 

 
Detección problemática 

 
 social grave 

 

 

 

Servicio Atención Domiciliario 

 

Derivación a recursos 

adecuados: 

- Servicios sociales. 

- Centro médico. 

 

 

No desea incorporase 

al recurso INCLUSIÓN 

LISTA DE ESPERA CAD 

 

Incorporación inmediata en siguientes 

fases?? 

Valoración 

individualizada: 

 

- criterios sanitarios. 

- criterios sociales 

 

Situación 

excluyente 

COVID-19 
 

GRUPO C 

PASAN: 

- GRUPO A 

- GRUPO B 

   - GRUPO C(*) 

 

Cambio de situación 

* Las personas que voluntariamente no 

accedieron pueden ser grupo C por situación 

COVID-19 
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Valoración 

situación social 

ANNEX 1 
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CRITERIS *VALORACION I *PRIORIZACION 

DE LA INCORPORACIÓ DE ELS/AS USUARIS/AS 
Als RECURSOS D'ATENCIÓ DIÜRNA DE *IVASS 

 
RECURS: 
 
DATA: 
 
NOM:                                   COGNOMS: 
 

- Voluntarietat de retorn al recurs: Prefereix 
 

• Incorporar-se, si això és possible, de manera immediata. 

• Esperar a pròximes reincorporacions. 

• Incorporara en …………………………………… 
 
 

- Davant la possible reincorporació al recurs d'atenció diürna del qual venia gaudint,  la família pot 
accedir al mateix per mitjans propis 

 

• SI. 

• NO 
 
Criteris excloents 
 
1. Es troba en aïllament per contacte o presència de COVID-19 

• SI. 

• NO 
 
Altres criteris de valoració 
 
1, Estat de salut de l'usuari/a 
 

• No pateix patologies de risc. 

• Pateix patologies de risc..  
 
2,. Presenta alteracions conductuals importants 
 

• SI. 

• NO. 
 
3, Presenta problemes per a mantindre mesures preventives 

• SI. 

• NO. 
 
4.- Resideix en VVTT o Centre residencial: 

• SI 
• NO 

 
Criteris alerta salut 
 
1, Presenta emperoamiento estat funcional des de tancament CAD (deterioració física, en activitats de la 
vida diària i/o problemes en alimentació) 

• SI. 

• NO. 
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A/ RELACIONS FAMILIARS I/O XARXES SUPORT. 
 
A.1/ Composició familiar: 
 

• Tots dos progenitors. 
• Familiars monoparentals. 
• Els usuaris/as viuen sols/as. 
• Viu amb un cuidador habitual:…………………………... 

 
A.2/ Estat relacions familiars: 

• Bones relacions en nucli convivència. 

• Relacions en nucli de convivència deteriorades. 

• Viuen sols/as (soledat). 
 

A.3/ Existència de més membres de la família en situació de dependència en el mateix nucli de 
convivència: 

 
• SI. 

• NO. 
 
A.4/ Existència d'altres suports: 
 

• Secunde família extensa (germans,oncles,…) 

• Sense suports de família extensa. 

• Compten amb cuidador professional de suport. 
 

 

OBSERVACIONS: 
 
 
 

 
 
B) SITUACIÓ ECONÒMICA I LABORAL: 
 
B.1/ Situació laboral pares/tutors/guardadors. 
 

• Treballador/és en actiu en l'actualitat (inclou afectat per *ERTE que s'incorporen al treball, 
autònoms que obrin negocis….). 

• En situació de desocupació. 

• Jubilats. 
 
B.2/ Situació econòmica actual de la unitat de convivència:   
 

• Compten amb ingressos econòmics estables i suficients per a cobrir necessitats bàsiques. 

• Compten amb ingressos econòmics, però són insuficients per a cobrir necessitats bàsiques. 

• Sense ingressos i/o perceptors d'alguna mena d'ajuda econòmica d'emergència o prestació 
anàloga. 

 
 

OBSERVACIONS: 
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C/ CURES I ATENCIONS REBUDES: 
 
C.1/  Atenció que percep de les persones amb els qui conviu: 
 

• Falta d'atenció adequada. 

• *Semi-abandó. 

• Atenció adequada. 
 

C.2/ Habitatge i ajudes tècniques: 
 

• no valorable. 
• l'habitatge està adaptat i compten amb ajudes tècnica necessàries per a facilitar la prestació de 

cures. 

• l'habitatge aquesta adaptada i compta amb ajudes tècniques, però no són suficients per a facilitar la 
prestació dels cudiados que requereix. 

• No compten amb adaptacions ni ajudes tècniques. 
 
 
 
D/ ESTAT DE SALUT MEMBRES UNITAT DE CONVIVÈNCIA 
 
D.1/ Estat de salut dels cuidadors principals: 
 

• Bon estat de salut en general. 

• Amb problemes de salut que impedeixen donar suport a tercera persona de manera 
adequada. 

 
D.2/ es detecta sobrecàrrega dels cuidadors principals: 
 

• Si. 

• NO. 
 

OBSERVACIONS: 
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VALORACIÓ:  El màxim total de puntuació obtinguda en aquest barem és de 27 punts, obtinguts de sumar el màxim de punts 

obtinguts en cada apartat.’ 
GRUP Al QUAL *PERTENECE         A                                           B C     (Posteriorment  A B).              
  

A/ RELACIONS FAMILIARS I/O XARXES SUPORT Màxim 9 

A.1/ Composició familiar 3 

Tots dos progenitors 1 

Família monoparental o amb cuidador habitual 2 

Els/as usuaris/as viuen sols/as. 3 

A.2/ Estat relacions familiars: (valorar un únic *item) 2 

Bones relacions familiars 1 

Deteriore relacions en nucli de convivència. 2 

Viuen sols/as (soledat) 2 

A.2/ Més membres de la família en situació de dependència. 2 

NO 1 

SI 2 

A.4/ Existència d'altres suports: (valorar un únic ítem) 2 

secunde família extensa. 1 

compten amb cuidador professional de suport. 1 

sense suports de família extensa. 2 

Puntuació total A (A.1+A.2+A.3+A.4)  

B) SITUACIÓ ECONÒMICA I LABORAL: Màxim 6 

B.1/ Situació laboral pares/tutors/guardadors. 3 

 Jubilats 1 

 En situació de desocupació 2 

Treballador/és en actiu. 3 

B.2/ Situació econòmica actual de la unitat de convivència: 3 

Compten amb ingressos econòmics estables i suficients per a cobrir necessitats bàsiques. 1 

Compten amb ingressos econòmics, però són insuficients per a cobrir necessitats bàsiques. 2 

sense ingressos i/o perceptors d'alguna mena d'ajuda econòmica d'emergència o prestació 
anàloga. 

3 

Puntuació total B (B.1+B.2)  

C/ CURES I ATENCIONS REBUDES Màxim 6 

C.1/ Atenció que rep de les persones amb els qui conviu: 3 

atenció adequada 1 

falta d'atenció adequada. 2 

*Semi-abandó.   3 

C.2/ Habitatge i ajudes tècniques 3 

No valorable. 0 

Compta amb adaptacions habitatge i ajudes tècniques necessàries. 1 

Compta amb adaptacions habitatge i ajudes tècniques però són insuficients 2 

No compta amb adaptacions habitatge ni ajudes tècniques. 3 

Puntuació total C (C.1+C.2)  
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D/ ESTAT DE SALUT MEMBRES UNITAT DE CONVIVÈNCIA.  Màxim 4 

D.1/ Estat de salut dels cuidadors principals: 2 

Bon estat de salut en general. 1 

Amb problemes de salut. 2 

D.2/ S'ha detecta sobrecàrrega dels cuidadors principals: 2 

NO 1 

SI 2 

  Puntuació total D (D.1+D.2)   

 * Total  A+B+C+D 
*Máximo 25 punts 

  

 

 

 

E/ Altres criteris a valorar Màxim 2 

(breu comentari) 

 
 

 

Puntuació total Màxim 27 

Total A+B+C+D+E  

 


