
Barcelona, 9 de gener 2015 



Característiques del projecte 

Reordenació d’equipaments de salut al districte de Ciutat Vella tot 
potenciant la millora de l'accessibilitat i confortabilitat de les persones 
usuàries i del model assistencial.  

Principis: 

• Equilibri territorial 

• Eficiència i Integració 

• Aprofitament de recursos ja existents 

• Confortabilitat de les persones usuàries i professionals sanitaris 

Aspectes claus: 

Busca l'organització eficient dels serveis, desplegant-se en el context de recursos sanitaris 
previstos o ja existents 

Implantació progressiva  amb criteris de seqüenciació de les actuacions 

La reordenació no comporta costos d’explotació ja que els serveis ja estan en 
funcionament, però impliquen millores importants en els equipaments 

  



Serveis i gestors implicats 

SERVEIS IMPLICATS OPERADOR 

CUAP Peracamps Consorci Parc de Salut Mar 

CAS  Baluard Agència de Salut Pública de Barcelona 

Unitat Malalties de Transmissió Sexual  Institut Català de la Salut 

U. Medicina Tropical  i Salut Internacional Institut Català de la Salut 

Unitat de Tuberculosi Institut Català de la Salut 

CSMA Ciutat Vella Parc Sanitari  Sant Joan de Deu 

CSMIJ Ciutat Vella Consorci Parc de Salut Mar 



Actuacions sobre els equipaments 

 

 

Adequació d’espais del local Sant Oleguer 

 Reubicació CUAP Peracamps a la planta baixa del local 

 Reubicació de serveis de referència per Barcelona 
ciutat/Catalunya 

Alliberament i adequació d’espais al CUAP Peracamps 

 Trasllat del CAS Baluard a l’espai del CUAP Peracamps. 

Alliberament d’espais al CAS Baluard 

Alliberament i adequació d’espais del CAP Drassanes 

 Integració de la Salut Mental de Ciutat Vella al CAP Drassanes 

 

   



Situació actual dels equipaments de salut a Ciutat 
Vella 

Drogodependències i addiccions

Centre sociosanitaris

Centres de salut mental

CUAP Peracamps

H. del Mar

CAP Barceloneta (1-A)

CAP Casc Antic (1-B)

CAP Gòtic(1-C)

CAP Drassanes (1-D)

CAP Dr. Lluís Sayé (1-E)
El Raval

El Gòtic

La Barceloneta

Sant Pere,
Santa Caterina i
la Ribera



Reubicació CUAP Ciutat Vella-Peracamps  
Ubicació actual: Centre Peracamps 

 

Futura ubicació: 

• Local del carrer Sant Oleguer, núm. 17, de 1.800 
m2 de superfície distribuïts en dues plantes 

• Propietat de l’Ajuntament de Barcelona, actualment 
sense ús 

• Espai d’oficines que s’ha de reconvertir en espai 
assistencial 

• Planta baixa: reubicació CUAP Peracamps amb 550 
m2 

• Cost estimat: 1.195.400 € (Ajuntament de BCN) 

•  Previsió de temps: 12 mesos 

• Posada en funcionament: primer trimestre del 2016 

 

 

Desplegament operatiu 



Nou Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP)  

 
Què és un CUAP 
 
• És un dispositius sanitari de 

proximitat que dóna suport 
als equips d’atenció primària 
en la demanda d’atenció 
urgent. 

• La ciutat de Barcelona 
compta amb 10 CUAP que 
funcionen les 24 hores del 
dia, tots el dies de l’any, 
treballen de manera 
coordinada amb el SEM i 
l’hospital de referència. 

• Garanteixen un alt nivell en 
la resolució de les malalties 
agudes i descompensacions 
de les malalties cròniques. 

 

Sant Oleguer, núm. 17 



Reubicació del CAS Baluard 

Ubicació actual: Drassanes – Museu Marítim 

 

Futura ubicació: 

• Centre Peracamps, Avinguda Drassanes 13-15 

• Propietat: Ajuntament de Barcelona 

• Espai del CUAP que s’ha d’adaptar 

• Reubicació del CAS Baluard, 500 m2 

• Alliberament de l’espai del CAS Baluard 

• Cost estimat: 500.000€ (Ajuntament de Barcelona) 

• Previsió de temps: 5 mesos 

• Posada en funcionament: segon trimestre 2016 

 

Desplegament operatiu 



Nou Centre d’Atenció i Seguiment Baluard (CAS) 

Què és un Centre d’Atenció i Seguiment (CAS): 
• Ofereixen prevenció i reducció de danys a persones que encara no poden deixar 

el consum actiu de substàncies. 
• Faciliten tractaments a usuaris que ja han iniciat el procés per a abandonar 

l’addició (alcohol, heroïna, cocaïna, etc).  
• A Barcelona hi ha 15 CAS, la majoria amb espais pel consum supervisat 
• L’objectiu és evitar el consum al carrer, vincular els usuaris al sistema sanitari i 

orientar-los a programes de tractament. 

Avinguda Drassanes 13-15 



Reubicació de les tres Unitats de Malalties Infeccioses 
Vall d’Hebron – Drassanes 

Ubicació actual: CAP Drassanes 

 

Futura ubicació: 

• Local del carrer Sant Oleguer, núm. 17, de 1.800 metres 
quadrats de superfície distribuïts en dues plantes 

• Propietat de l’Ajuntament de Barcelona, actualment sense 
ús 

• Espai d’oficines que s’ha de reconvertir en espai 
assistencial 

• Planta primera: reubicació de les tres unitats  amb 1.250 
m2 

• Cost estimat: 600.000 € (CatSalut) 

•  Previsió de temps: 6 mesos 

• Posada en funcionament: finals del 2016 

 

 

Desplegament operatiu 



Noves Unitats de Malalties Infeccioses 

Sant Oleguer, núm. 17 

• U. Malalties Tropicals i Salut 
internacional: Atenció a les 
malalties tropicals, importades 
en adults i en infants. Consells 
a viatgers i vacunacions 
internacionals. Salut 
comunitària 

• U. Infeccions de transmissió 
sexual: Atenció a les malalties 
de transmissió sexual, 
diagnòstic, tractament i 
seguiment. Estudis de 
contactes. Activitats 
preventives, vacunacions i 
counseling. 

• U. Tuberculosi: Diagnòstic i 
tractament de la tuberculosi 
pulmonar i extrapulmonar en 
adults i en infants, estudis de 
contacte, cribratges en 
població de risc 



Reubicació del dos CSM de Ciutat Vella  

Ubicació actual: CSMIJ a Rec Comtal, CSMA a Via Laietana 

 

Futura ubicació: 

• Espais alliberats pes les unitats de malalties infeccions al CAP 
Drassanes 

• Propietat: CatSalut 

• Espai que s’ha de reconvertir  

• Diferents espais de la planta semisoterrani i una altra planta 

• Cost estimat: 400.000 € (CatSalut i operadors sanitaris) 

• Previsió de temps: 6 mesos 

 

Desplegament operatiu 



Nous Centres de Salut Mental  

Avinguda Drassanes, 17 - 21 

Centre de Salut Mental Infanto-
Juvenil (CSMIJ):   
• Recurs d'atenció especialitzada 

ambulatòria i de suport a 
l'atenció primària de salut per a 
infants i adolescents de fins a 18 
anys que pateixen algun trastorn 
mental 

• Detecció, diagnòstic, tractament i 
seguiment dels afectats, i estan 
coordinats amb serveis 
especialitzats d'ensenyament, 
benestar social i serveis sanitaris. 

 

Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA)  
• Recurs d'atenció especialitzada ambulatòria i de 

suport a l'atenció primària de salut  
• Diagnòstic i tractament dels trastorns mentals, 

assistència mèdica i psicològica, suport i/o 
tractament psicosocial per a les famílies dels malalts, 
atenció específica als trastorns mentals severs  



 Un procés de reordenació en dos fases 

 

Segona fase 

• Adequació de la primera planta del local del carrer Sant Oleguer per la 
ubicació de les unitats de malalties infeccioses i la remodelació dels espais del 
CAP Drassanes per a la ubicació dels serveis de salut mental 

• Termini d’obres previst: 9 mesos 

• Cost total: 1 milió d’euros (CatSalut) 

El procés es desenvoluparà  seqüencialment al llarg dels anys 2015 - 2016 

Primera fase 

• Adequació de la planta baixa del 
local del carrer  S Oleguer 

• Trasllat i adequació dels espais 
del CUAP i del CAS Baluard 

• Termini d’obres previst: 9 mesos 

• Cost total: 1,69 milions d’euros  
(Ajuntament de Barcelona)  

 



Què aconseguim amb la reordenació ? 

Es guanya 1.500 m2 nous d’equipaments de salut a Ciutat Vella. 

Es milloren 7 equipaments de salut aprofitant al màxim els recursos 
existents i trobant l’espai més adequat per cada equipament. 

Es milloren i amplien els espais del CUAP. 

Es millora l’accessibilitat i confort dels usuaris del CAS, ampliant-ne 
les instal·lacions i integrant el servei a la xarxa sanitària. 

Es garanteix la continuïtat al districte de les 3 unitats de malalties 
infeccioses. 

S’integren el CSMIJ i el CSMA  a un equipament sanitari d’Atenció 
Primària, tot potenciant la resolució i continuïtat de l’atenció a la 
salut mental des dels primers nivells d’atenció. 

És un gran projecte d’equipaments de salut per Ciutat Vella 


