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NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓ A LES INSTRUCCIONS EN LA GESTIÓ DELS 
INGRESSOS I LES BAIXES EN CENTRES RESIDENCIALS I DE DIA, ARRAN DE LA 

CRISIS DE LA COVID-19 
 

 
Aquesta nota informativa té com a destinataris a tots els ens locals, organismes propis i 
entitats que intervenen en la gestió i/o introducció d’informació de persones que accedeixen 
a places de centres residencials o de dia.  
 
D’acord amb el Pla de Contingència de tardor, el retorn  temporal  i voluntari al seu domicili 
de les persones residents en els centres residencials per a gent gran i per a persones amb 
discapacitat, sempre que la persona romangui estable i sense símptomes associats a la 
COVID-19,  continua vigent. Així doncs, les persones que optin per aquest retorn voluntari, 
continuen mantenint la seva plaça a la residència fins que la persona vulgui tornar al 
centre. 
 
Per aquest motiu us informem que l’apartat que s’esmenta a continuació corresponent a les 
Instruccions en la gestió dels ingressos i les baixes en centres residencials i de dia, arran de 
la crisi de la COVID-19, de data 6 de novembre de 2020 no és aplicable:  
 
 
Centres Residencials: 
 
Les persones que havien estat ingressades però que van causar baixa del centre perquè varen 
marxar cap a casa, hauran de reingressar quan el centre els ofereixi el retorn, ja que es tracta 
d’entorns segurs. En el cas que no tornin a ingressar, a partir de data 1 de novembre 
d’enguany,  caldrà fer les gestions ja indicades a l’apartat anterior de centres de dia. 
La persona podrà apuntar-se en llista d’espera i els serveis territorials/regions socials i 
sanitàries que puguin portar el control d’aquesta tipologia de baixes voluntàries, prioritzaran 
el retorn d’aquestes persones als centres residencials quan aquestes indiquin que volen 
retornar al centre. 
 
 
Tanmateix us informem que les instruccions en la gestió dels ingressos i les baixes en centres 
residencials i de dia, arran de la crisi de la COVID 19, de data 6 de novembre de 2020, s’està 
actualitzant, pel que en rebreu properament una actualització. 
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