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Els protocols i registres obligatoris per un CENTRE 
100% PRIVAT (és a dir, ni col•laborador ni concertat) 
els trobem a l’article 18.10 del Decret 284/1996, 
modificat pel Decret 176/2000:

Protocols:

a) d’acollida i adaptació
b) atenció d’incontinències,
c) de caigudes,
d) de contencions,
e) de lesions per pressió i
f) de higiene,
g) d’administració de la medicació.

Registres:

a) Registre de residents amb 
incontinència d’esfínters i mesura o dispositiu 
idoni per a la seva correcta atenció.
b) Registre de residents amb lesions per 
pressió amb indicació de la causa originària, 
el tractament, la data d’aparició i la data de 
curació.
c) Registre actualitzat de caigudes dels 
residents amb indicació de les circumstàncies 
i sistemes de prevenció de les mateixes.
d) Registre actualitzat de residents 
que requereixen mesures de contenció amb 
indicació de la mesura més idònia per a 
dur-la a terme, prèvia prescripció mèdica, 
amb indicació de la durada i pautes de 
mobilització.
e) Registre actualitzat de les activitats 
adreçades al manteniment de la higiene 
personal dels residents.
f) Registre de medicació que ha de 
prendre l’usuari, amb constància de la 
persona que l’administra.
g) Registre del seguiment de la 
participació dels usuaris en el programa 
d’activitats on hi consti el nom dels usuaris 
que hi participin

Els models de registres i les pautes per fer els 
protocols del Departament d’Acció Social i Ciutadania, 
els trobareu penjats en la web del DASC:

http://www.gencat.cat/benestar/pdf/d176.htm

Tanmateix, els protocols i registres obligatoris per un 
CENTRE COL•LABORADOR, segons el que estableix 
l’Ordre ASC/32/2008, de 23 de gener, de convocatòria 
per a l’acreditació d’entitats col•laboradores de 
diversos programes en l’àmbit dels serveis socials, 
són:

(Annex 1, apartat A, article 3.5)

“3.5  L’establiment residencial ha de disposar dels 
registres, degudament documentats i permanentment 
actualitzats, dels registres següents:

a) Registre d’altes i baixes (aquestes darreres amb 
data i motivades).
En cas de decés en l’establiment, es farà constar 
la causa primària i secundària i la signatura de la 
persona responsable sanitari.

b) Cens de persones residents, on consti el seu 
emplaçament a l’establiment”.

(Annex 1, apartat A, article 4.4)

“A més dels protocols i registres establerts a l’article 
18.10 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, modificat 
pel Decret 176/2000, de 15 de maig, caldrà tenir els 
protocols següents:

a) Protocol de neteja que garanteixi la correcta higiene 
de l’establiment i el seu parament.
b) Protocol de bugaderia que garanteixi la neteja 
correcta i el repàs de tota la roba de la persona 
resident i també de l’aixovar de l’establiment a la 
seva disposició.
c) Protocol d’alimentació de les persones residents 
que garanteixi una nutrició correcta, que sigui variada 
i que inclogui les diferents dietes que poden ser 
prescrites per ordre mèdica.
d) Protocols per a l’atenció assistencial de les persones 
residents. S’hauran d’exposar a l’àrea assistencial.
e) Protocol d’acompanyament a la mort”.
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Per últim, protocols i registres obligatoris per 
un CENTRE CONCERTAT, segons el PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONCERTACIÓ 
DE 1.500 PLACES RESIDENCIALS PER A GENT GRAN 
DEPENDENT A L’ÀMBIT TERRITORIAL DE CATALUNYA, 
en el seu apartat 6.12, són:

Protocols:

a) Protocol d’acollida i adaptació
b) Protocol per a la correcta atenció d’incontinències
c) Protocol de caigudes
d) Protocol de contenció
e) Protocol de lesions per pressió
f) Protocol de higiene de la persona usuària
g) Protocol d’administració de medicació.
h) Protocol de derivació d’urgències sanitàries.

Així mateix, cal disposar dels següents protocols:

a) Protocol de neteja que garanteixi la correcta higiene 
de l’establiment i el seu parament.
b) Protocol de bugaderia que garanteixi la correcta 
neteja i el repàs de tota la roba personal i també de 
l’aixovar de l’establiment.
c) Protocol d’alimentació que garanteixi una nutrició 
correcta, que sigui variat i que inclogui les diferents 
dietes que poden ser prescrites per ordre mèdica.
d) Protocol d’acompanyament a la mort.
e) Altres protocols addicionals per a l’atenció 
assistencial.

Registres:

A més de disposar dels registres establerts a l’article 
18 del Decret 284/96, de 23 de juliol, modificat 
pel Decret 176/2000, de 15 de maig, degudament 
documentats i permanentment actualitzats:

a) Registre de les persones ateses amb incontinència 
d’esfínters i mesura o dispositiu idoni per a la seva 
correcta atenció.
b) Registre de les lesions per pressió, amb indicació 
de la causa originària, el tractament, la data d’aparició 
i la data de curació.
c) Registre actualitzat de caigudes de les persones 
usuàries amb indicació de les circumstàncies i 
sistemes de prevenció d’aquestes.
d) Registre actualitzat de les persones que requereixen 
mesures de contenció amb indicació de la mesura més 
idònia per dur-la a terme, prèvia prescripció mèdica, 
amb indicació de la durada i pautes de mobilització.
e) Registre actualitzat de les activitats adreçades al 
manteniment de la higiene personal de les persones 
usuàries.

f) Registre de medicació que ha de prendre la 
persona atesa, amb constància de la persona que 
l’administra.
g) Registre del seguiment de la participació de les 
persones usuàries en el programa d’activitats on hi 
consti el nom dels que hi participin.

Així com:

a) Registre d’altes i baixes (aquests darrers amb data 
i motivades). En cas de decés en l’establiment, es farà 
constar la causa primària i secundària la signatura del 
responsable sanitari.
b) Cens de les persones usuàries, on consti el seu 
emplaçament a l’establiment.
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