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DIRCAT-CP 2019

Una de les característiques diferencials del sistema sanitari català és l’existència d’una xarxa específica sociosanitària.

L’organització de l’àmbit sociosanitari es fa des del Pla director sociosanitari, que és l’instrument d’informació estudi i

propostes mitjançant el que el Departament de Salut determina les línies directrius per a impulsar, planificar i coordinar

les actuacions a desenvolupar en l’atenció geriàtrica, l’atenció a les malalties neurològiques que poden cursar amb

discapacitat, l’atenció a les demències i l’atenció al final de la vida.

L’atenció al final de la vida es realitza a tota la xarxa sanitària, incloent els serveis convencionals, de la xarxa d’atenció

primària, de la sociosanitària i de la xarxa d’atenció hospitalària. Tot i això, els recursos específics de cures pal·liatives

s’inclouen en la cartera de serveis sociosanitària.

El Directori de recursos específics de cures pal·liatives de Catalunya (Dircat- CP), recull la informació dels diferents

recursos sociosanitaris que dediquen la seva activitat de una forma específica o majoritària a l’atenció a les persones

que es troben en situació de malaltia avançada i terminal, per Àrea de Gestió Assistencial (AGA), i que de manera

voluntària, han participat en el desenvolupament d’aquest projecte.

Les dades d’aquesta nova edició del Dircat-CP han estat obtingudes a partir de les dades del Dircat-CP 2017 i

registres del CatSalut i del Departament de Salut. Alhora, les dades han estat confirmades i actualitzades pels

responsables de cada recurs abans de ser publicades.

Es descriuen, a continuació i segons el Pla director sociosanitari del Departament de Salut, les principals 

característiques dels serveis sociosanitaris de cures pal·liatives que es troben en el Dircat- CP 2019.



Programa d’atenció domiciliària equips de suport (PADES)

Són equips sanitaris de valoració i suport a domicili formats com a mínim per 1 metge/essa, 2 o 3 infermers/eres i 1

treballador/a social. Donen suport a l’atenció primària en aquells casos al domicili complexes que es beneficien de la

interdisciplinarietat i de l’especialització. A més de realitzar atenció integral directa, tenen un paper important en la

gestió de casos complexes, en la coordinació de recursos entre nivells assistencials i també en la docència a la xarxa

d’atenció primària.

Unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries (UFISS)

Són equips de suport interdisciplinaris especialitzats que treballen en els diferents serveis de l’hospital d’aguts donant

suport en la valoració i control d’aquells grups de pacients diana, que majoritàriament són la població geriàtrica i les

persones amb malaltia avançada i terminal. També atenen a pacients que han estat adreçats a aquestes unitats des

de l’atenció primària. Els equips que orienten la seva activitat a l’atenció al final de la vida són les UFISS de Cures

pal·liatives, destinades a l’atenció global de persones en situació de malaltia avançada (especialment a persones amb

càncer), i les UFISS Mixtes, unitats que es troben en hospitals de menor complexitat i combinen l’atenció a malalts

geriàtrics i a malalts amb malaltia crònica evolutiva en fase terminal.

Equips d’avaluació integral ambulatòria (EAIA)

Són serveis sanitaris d’atenció diürna ambulatòria. Aquestes unitats fan visites per consulta d’avaluació integral i

seguiment especialitzat i també avaluacions interdisciplinàries. Les EAIA es diferencien en diferents tipologies segons

la població a la qui va dirigida la seva activitat. Les EAIA de Cures Pal·liatives, equips multidisciplinars especialitzats en

cures pal·liatives, desenvolupen la seva activitat amb persones amb malaltia avançada i terminal, i les EAIA polivalents

combinen l’atenció a malalts geriàtrics, amb trastorns cognitius i terminals .

Hospital de dia

Són serveis d’atenció diürna ambulatòria destinats a persones amb malaltia avançada i terminal, que requereixen

mesures integrals de recolzament, rehabilitació, tractament o diagnòstic i seguiment especialitzat en règim ambulatori

diürn.



Unitats de Cures Pal·liatives

Són serveis d’hospitalització destinats a malalts en situació de malaltia avançada o en procés de final de vida que

necessiten tractaments continuats en règim d’hospitalització. El control de símptomes i el suport emocional a la

persona malalta i a la seva família són també objectius que tenen aquestes unitats. La patologia predominant és

l’oncològica. Aquest tipus d’unitats poden estar en centres sociosanitaris o en unitats sociosanitàries d’hospitals

d’aguts.

Unitats de mitja estada polivalent

Són unitats sociosanitàries d’hospitalització ubicades en territoris en els que per la seva dimensió i criteris de

planificació, segons el número d’habitants, no justifica que hi hagin unitats específiques de convalescència ni cures

pal·liatives. S’estima que aquestes unitats atenen aproximadament un 60% de persones amb perfil de convalescència i

un 40% de persones amb necessitats d’atenció pal·liativa. Aquest tipus d’unitats poden estar en centres sociosanitaris

o en unitats sociosanitàries d’hospitals d’aguts.

Equip mixt de Cures pal·liatives infantil

Equips interdisciplinars de suport, ubicats en centres hospitalaris monogràfics infantils. Realitzen activitat pròpia de

Unitats de cures pal·liatives i d’equips PADES, en funció de les necessitats que presenta la persona atesa, i els seu

entorn cuidador, i la fase evolutiva de la malaltia.

Recurs privat de cures pal·liatives

Són unitats i/o equips assistencials en centres de titularitat privada que ofereixen atenció pal·liativa. S’inclouen en

aquest grup recursos d’internament, recursos d’atenció domiciliària, així com altres recursos que puguin haver en

aquests centres privats.

Recurs específic no assistencial de Cures Pal·liatives

Són centres, organitzacions i/o unitats que no ofereixen assistència sanitària però que fan activitats, majoritàriament,

vinculades a les cures pal·liatives. Inclouen activitat de gestió, recerca, de formació i/o docència.
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Cliqueu sobre l’AGA a 
consultar

Inici

Regions 
sanitàries

Cerdanya



Retorn

Cobertura territorial del PADES de referència:

Alt Urgell

ABS La Seu d’Urgell

ABS Alt Urgell Sud

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Alt Urgell  (RS Alt Pirineu i Aran)

Nom del 

centre

Tipologia de 

Recurs 
Seu i Adreça E-mail Telèfon recurs

Telèfon 

centre
Activitats/ Dispositius assistencials

Fundació 

Sant 

Hospital

MEP
Passeig Joan Brudieu, 8

25700 La Seu d’Urgell

973 35 00 50 

ext. 224 
973 35 00 50

Ingrés a llits propis, interconsulta hospitalària, 

atenció continuada presencial 24 hores

PADES 

Fundació 

Sant 

Hospital

PADES

Fundació Sant Hospital. 

Passeig Joan Brudieu, 8

25700 La Seu d’Urgell

pades@fsh.cat 618925359 973 35 00 50

Visita domiciliària, assessorament telefònic al 

pacient o familiar, assessorament a 

professionals d'atenció primària, atenció a 

l'hospital de dia, atenció a consultes externes, 

atenció telefònica de 8 a 15h



Retorn

Cobertura territorial del PADES de referència:

Cerdanya

ABS La Cerdanya

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Cerdanya (RS Alt Pirineu i Aran)

Nom del centre
Tipologia 

de Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre
Activitats/ Dispositius assistencials

Residència 

Sociosanitària de 

Puigcerdà

MEP
Camí Antic de Llívia, s/n

17520 Puigcerdà
jsanchez@fhp.cat

972140094

Ext. 304
972140094

Ingrés a llits propis, atenció continuada 

presencial 24 hores

PADES 

Puigcerdà
PADES

Centre Sociosanitari de 

la Cerdanya. Camí 

Antic de Llívia, s/n

17520 Puigcerdà

jsanchez@fhp.cat
620261411 972140094

Visita domiciliària, assessorament telefònic al 

pacient o familiar, assessorament a 

professionals d'atenció primària



Retorn

Cobertura territorial del PADES de referència:

Pallars

ABS Tremp

ABS La Pobla de Segur

ABS Pallars Sobirà

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Pallars (RS Alt Pirineu i Aran)

Nom del centre
Tipologia 

de Recurs 
Seu i Adreça E-mail 

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre
Activitats/ Dispositius assistencials

Hospital 

Comarcal del 

Pallars

MEP
Pau Casals, 5

25620 Tremp
hcp@hospitalpallars.com 973653336 973652255

Ingrés a llits propis, interconsulta 

hospitalària, atenció continuada 

presencial 24 hores

Hospital 

Comarcal del 

Pallars

PADES
Pau Casals, 5

25620 Tremp
pades@hospitalpallars.com 973653336 973652255

Visita domiciliària, assessorament 

telefònic al pacient o familiar, 

assessorament a professionals 

d'atenció primària



Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Aran (RS Alt Pirineu i Aran)

Nom del centre
Tipologia de 

Recurs 
Seu i Adreça

Codi postal i 

població 

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre

Activitats/ Dispositius 

assistencials

NO HI HA RECURSOS ESPECÍFICS DE CURES PAL·LIATIVES EN AQUESTA AGA

Retorn



Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Alta Ribagorça (RS Alt Pirineu i Aran)

Nom del centre
Tipologia de 

Recurs 
Seu i Adreça

Codi postal i 

població 

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre

Activitats/ Dispositius 

assistencials

NO HI HA RECURSOS ESPECÍFICS DE CURES PAL·LIATIVES EN AQUESA AGA

Retorn



LLEIDA

Cliqueu sobre la
Regió Sanitària a consultar

Inici

Regions 
Sanitàries



AGA Lleida

Lleida

Cliqueu sobre l’AGA a 
consultar

Inici

Regions 
sanitàries



Continuació de 

Lleida

Nom del 

centre

Tipologia 

de Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre
Activitats/ Dispositius assistencials

Hospital Santa 

Maria
EAIA

Hospital Santa Maria.                           

Av. Rovira Roure, 44

25198 Lleida

lfarras@gss.scs.es 973727366 973727222 Atenció a consultes externes

Hospital 

Universitari

Arnau de 

Vilanova 

UFISS

Av. Alcalde Rovira Roure, 

80

25198 Lleida

mnabal.Lleida.ics@gencat.cat

973244025          

973248100 

ext. 5243

973248100

Ingrés a càrrec de l'equip: a llits aliens, 

Atenció a consultes externes, 

Interconsulta hospitalària, Assessorament 

telefònic al pacient o familiars, 

Assessorament a professionals d'atenció 

primària. 

Hospital Santa 

Maria
UCP

Hospital Universitari Arnau 

de Vilanova (5a. Planta).                         

Av. Alcalde Rovira Roure, 

80

25198 Lleida

jgiralt@gss.scs.es

973222721                     

973705272                    

973248100 

ext. 5272

973248100 Ingrés a llits propis

PADES Segrià 

Nord
PADES

Hospital Santa Maria.                                 

Av. Rovira Roure, 44

25198 Lleida

padespsn@gss.scs.es

973727222 

ext. 1672   

639320754

973727222

Visita domiciliària, assessorament 

telefònic al pacient o familiar, 

assessorament a professionals d'atenció 

primària

PADES Segrià 

Sud
PADES

Hospital Santa Maria.                                   

Av. Rovira Roure, 44

25198 Lleida

padespss@gss.scs.es

973727222 

ext.1172

627994061

973727222

Visita domiciliària, assessorament 

telefònic al pacient o familiar, 

assessorament a professionals d'atenció 

primària

PADES Pla 

d'Urgell 

Garrigues

PADES

CAP Santa Maria.                         

Alcalde Rovira Roure, 44

25198 Lleida

padespg@gss.scs.es

973727222 

ext. 1578 

699943439

973727222

Visita domiciliària, assessorament 

telefònic al pacient o familiar, 

assessorament a professionals d'atenció 

primària

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Lleida (RS Lleida)

mailto:jgiralt@gss.scs.es
mailto:padespsn@gss.scs.es


Continuació de 

Lleida

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Lleida (RS Lleida)

Nom del centre
Tipologia 

de Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre

Activitats/ Dispositius 

assistencials

PADES Segarra-

Urgell- Noguera
PADES

CAP Balaguer.                           

Angel Guimerà, 22

25600 Lleida

padessun@gss.scs.es

973727222 

ext. 1578

699943438  

973727222

Visita domiciliària, assessorament 

telefònic al pacient o familiar, 

assessorament a professionals 

d'atenció primària

Centre Sociosanitari 

Hospital Jaume  

d'Urgell

UCP
Av. Urgell 1

25600 Balaguer
eli.Villalba@hestiaalliance.org 973450304 973450304

Ingrés a llits propis. Atenció mèdica 

presencial o localitzable 24h.

Hospital Jaume Nadal 

Meroles
UCP

Acadèmia, 41

25002 Lleida
direccion.jnadal@domusvi.es 973289333 9732 9333

Ingrés a llits propis, Atenció  

mèdica presencial o localitzable 

24h



Retorn

Cobertura territorial dels PADES: AGA Lleida (RS Lleida)

PADES

Pla Urgell-Garrigues

PADES

Segarra-Urgell-Noguera

PADES                                          

Segrià Sud

PADES                                   

Segrià Nord

ABS Les Borges Blanques ABS Artesa de Segre ABS Alcarràs ABS Alfarràs-Almenar

ABS La Granadella ABS Balaguer ABS Lleida 1-Ferran ABS Lleida 3-Eixample

ABS Pla d’Urgell ABS Ponts ABS Lleida2- Primer de Maig ABS Lleida 4-Balafia-Pardinyes

ABS Bellpuig ABS Cervera ABS Lleida 5-Cappont ABS Lleida rural 1-Nord 

ABS Agramunt ABS Lleida 6-Bordeta-Magraners ABS Almacelles

ABS Tàrrega ABS Seròs ABS Lleida Onze de Setembre

ABS Lleida rural 2-Sud



TERRES
DE  L’EBRE

Cliqueu sobre la
Regió Sanitària a consultar

Inici

Regions 
Sanitàries



AGAs Terres de l’Ebre

Terra Alta-Ribera d’Ebre

Baix Ebre

Montsià

Cliqueu sobre l’AGA a 
consultar

Inici

Regions 
sanitàries



Retorn

Cobertura territorial dels PADES: AGA  Altebrat

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Terra Alta-Ribera d’Ebre (RS Terres de l'Ebre)

Nom del centre
Tipologia de 

Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre

Activitats/ Dispositius 

assistencials

Hospital 

Comarcal Móra 

d'Ebre

MEP
Benet Messeguer, s/n

43740 Móra d’Ebre
jgalbany@grupsagessa.com / 

secdir.hmora@grupsagessa.com

977401863

Ext. 4243
977401674

Ingrés a llits propis, atenció a 

les consultes externes, visita 

domiciliària, assessorament 

telefònic al pacient o familiar, 

assessorament a professionals 

d'atenció primària

PADES Terra 

Alta
PADES

Hospital de la Santa Creu

Passeig Mossén Valls, 1

43590 Tortosa

jgalbany@grupsagessa.com / 

secdir.hmora@grupsagessa.com

977500533                     

ext. 6262
977500533

Visita domiciliària, 

assessorament telefònic al 

pacient o familiar, 

assessorament a professionals

PADES Móra 

d'Ebre
PADES

Hospital Comarcal Móra 

d’Ebre. Benet Messeguer, s/n

43740 Móra d’Ebre

francesc.riba@saluttortosa.cat / 

daragones@saluttortosa.cat
977400989 977401674 visita domiciliària

PADES TERRA ALTA PADES MÓRA D’EBRE

ABS Terra Alta ABS Móra la Nova-Móra d’Ebre

ABS Flix

ABS Falset (RS Camp de Tarragona)



Retorn

Cobertura territorial dels PADES: AGA  Baix Ebre

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Baix Ebre (RS Terres de l'Ebre)

Nom del centre
Tipologia de 

Recurs 
Seu i Adreça E-mail Telèfon recurs

Telèfon 

centre
Activitats/ Dispositius assistencials

PADES Baix Ebre 

(Tortosa)
PADES

Hospital de la Santa Creu

Passeig Mossén Valls, 1

43590 Tortosa

francesc.riba@saluttortosa.ca

tdaragones@saluttortosa.cat

977500533                     

ext. 6262
977500533

Visita domiciliària, assessorament telefònic al 

pacient o familiar, assessorament a 

professionals

Hospital de la 

Santa Creu
EAIA

Passeig Mossén Valls, 1

43590 Tortosa

agarnica@saluttortosa.cat  

daragones@saluttortosa.cat

977500533            

ext. 6252
977500533 Atenció a Consultes Externes 

Hospital de la 

Santa Creu
UCP 

Passeig Mossén Valls, 1

43590 Tortosa

agarnica@saluttortosa.cat  

daragones@saluttortosa.cat
977500533               

ext. 6272
977500533

Ingrés a llits propis, interconsulta hospitalària, 

atenció continuada presencial 24 hores

PADES BAIX EBRE

ABS Tortosa 1-est- El Temple

ABS Tortosa 2-oest

ABS Aldea-Camarles-Ampolla

ABS Deltebre

ABS Ametlla-Perelló



Retorn

Cobertura territorial dels PADES: AGA  Montsià

PADES MONTSIÀ

ABS Amposta

ABS Sant Carles de la Ràpita

ABS Ulldecona – La Sènia

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Montsià (RS Terres de l'Ebre)

Nom del 

centre

Tipologia 

de Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre
Activitats/ Dispositius assistencials

PADES Montsià 

(Amposta)
PADES

Hospital de la Santa 

Creu

Passeig Mossén Valls, 1

43590 Tortosa

francesc.riba@saluttortosa.cat / 

daragones@saluttortosa.cat

977500533                     

ext. 6262
977500533

Visita domiciliària, assessorament telefònic al 

pacient o familiar, assessorament a professionals



CAMP DE TARRAGONA

Cliqueu sobre la
Regió Sanitària a consultar

Inici

Regions 
Sanitàries



AGAs Camp de Tarragona

Alt Camp i 
Conca de 
Barberà

Baix
Penedès

Baix Camp i Priorat

Cliqueu sobre l’AGA
a consultar

Inici

Regions 
sanitàries

Tarragonès



Continuació d’Alt Camp i 

Conca de Barberà

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Alt Camp i Conca de Barberà

(RS Camp de Tarragona )

Nom del 

centre

Tipologia de 

Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs
Telèfon centre Activitats/ Dispositius assistencials

Pius Hospital 

de Valls
EAIA

Pius Hospital de Valls,                          

Pl. Sant Francesc,  1

43800 Valls

npares@piushospital.cat 977609177 977613000 Atenció a les Consultes externes

Pius Hospital 

de Valls
UCP

Pius Hospital de Valls,                         

Pl. Sant Francesc,  1

43800 Valls

npares@piushospital.cat
977609177 977613000 Ingrés a llits propis.

Pius Hospital 

de Valls
UFISS

Pius Hospital de Valls,                      

Pl. Sant Francesc,  1

43800 Valls

ufiss@piushospital.cat
977609177 

661380354
977613000

Atenció a pacients ingressats a l’hospital d’aguts. 

Assessorament als professionals de l’hospital i 

d’Atenció Primària, atenció i assessorament a 

urgències.

PADES Pius 

Hospital de 

Valls

PADES

Pius Hospital de Valls,                        

Pl. Sant Francesc,  1

43800 Valls

pades@piushospital.cat
977609177

649954441
977613000

Assessorament a professionals d’atenció primària. 

Atenció de pacients a domicili a petició d’ Atenció 

Primària i/o UFISS. Atenció telefònica al pacient o 

familiar

Pius Hospital

de Valls

Hospital de 

día de 

Geriatría

Pius Hospital de Valls

Pl. Sant Francesc, 1

43800 Valls

npares@piushospital.cat

607724714 977613000

Atenció a pacients ingressats en règimd’hospitalñ

de dia. Assessorament a professionals d’Atenció 

Primària



Retorn

Cobertura territorial dels PADES: AGA  Alt Camp i Conca de Barberà

PADES Pius Hospital de Valls

ABS Montblanc

ABS Alt Camp Est

ABS Valls Urbà

ABS Alt Camp Oest



Continuació de  Baix 

Camp i Priorat

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Baix Camp i Priorat (RS Camp de Tarragona) 

Nom del centre
Tipologia 

de Recurs 
Seu i Adreça E.mail

Telèfon 

recurs
Telèfon centre Activitats/ Dispositius assistencials

Residència 

Sociosanitària 

Monterols

MEP

Carretera de l'Institut Pere Mata, 

s/n

43206 Reus

ipm@peremata.com 977338675 977338565

Ingrés a llits propis, Atenció a l'Hospital de 

dia, Assessorament a professionals 

d'atenció primària, Atenció continuada 

presencial 24 hores

Hospital 

Universitari Sant 

Joan de Reus 

UCP
C/ Dr. Josep Laporte, 2

43204 Reus

geriatria@hospitalsantjoan.com
977313789 977310300

Ingrés a llits propis, Interconsulta 

hospitalària

Hospital 

Universitari Sant 

Joan de Reus 

UFISS
C/ Dr. Josep Laporte, 2

43204 Reus

ufissgeriatria@hospsitalsantjoan.com 

oncologia@hospitalsantjoan.com
977313789 977310300

Ingrés a càrrec de l'equip a llits aliens, 

Atenció a les consultes externes, Atenció 

a l'hospital de dia, Interconsulta 

hospitalària, Atenció continuada telefònica 

24 h, Assessorament telefònic al pacient o 

familiar, Assessorament a professionals 

d'atenció primària, Atenció continuada 

presencial 24 hores

PADES Baix 

Camp

PADES

Hospital Universitari Sant Joan 

de Reus.    

C/ Dr. Josep Laporte, 2

43204 Reus

padesbc@grupsagessa.com 977308319 977310300

Visita domiciliària, Assessorament 

telefònic al pacient o familiar, 

Assessorament a professionals d'atenció 

primària

PADES Reus PADES

Hospital Universitari Sant Joan 

de Reus.                  

C/ Dr. Josep Laporte, 2

43204 Reus

pades@grupsagessa.com 977308318 977310300

Visita domiciliària, Assessorament 

telefònic al pacient o familiar, 

Assessorament a professionals d'atenció 

primària

mailto:geriatria@hospitalsantjoan.com


Retorn

Cobertura territorial dels PADES: AGA  Baix Camp i Priorat

PADES                                                                           

Baix Camp

PADES Reus

ABS Les Borges del Camp ABS Reus 1

ABS Cambrils ABS Reus 2

ABS Cornudella del Montsant ABS Reus 3

ABS Mont-Roig del Camp ABS Reus 4

ABS Riudoms ABS Reus 5

ABS Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant

ABS La Selva del Camp



Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Baix Penedès (RS Camp de Tarragona )

Nom del centre

Tipologi

a de 

Recurs 

Seu i Adreça E-mail
Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre

Activitats/ Dispositius 

assistencials

Hospital del Vendrell MEP
Carretera de Barcelona, s/n                                         

43700 El Vendrell
tssociovendrell@xarxatecla.cat 977257900 977257900 Ingrés a llits propis

PADES Baix Penedès PADES

Xarxa Sanitària i Social 

de Santa Tecla

Ctra Barcelona, s/n

43700 El Vendrell

pades@xarxa tecla.cat
977257900

ext. 7240
977257900

Visita domiciliària, Assessorament 

telefònic al pacient o familiar, 

Assessorament a professionals 

d'atenció primària

PADES Baix Penedès

ABS El Vendrell

ABS Baix Penedès-Interior

ABS Calafell

Retorn



Continuació de  

Tarragonès

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Tarragonès (RS Camp de Tarragona)

Nom del centre
Tipologia 

de Recurs 
Seu i Adreça E- mail

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre

Activitats/ Dispositius 

assistencials

PADES 

Tarragona
PADES 

Hospital sociosanitari

Francolí C/ Joan Pau II, s/n

43005 Tarragona

padestarragona.gipss@gencat.cat 977191281 977230888

Visita domiciliària, Assessorament 

telefònic al pacient o familiar, 

Assessorament a professionals 

d'atenció primària

PADES

Tarragonès
PADES

Hospital sociosanitari

Francolí C/ Joan Pau II, s/n

43005 Tarragona

padestarragones.gipss@gencat.cat 977191282 977230888

Visita domiciliària, Assessorament 

telefònic al pacient o familiar, 

Assessorament a professionals 

d'atenció primària

Complex 

Sanitari i Social 

Llevant

MEP
C/ Internet, s/n

43007 Taragona
associo@xarxatecla.cat 977258003 977258000

Ingrés a llits propis, Atenció a les 

Consultes externes, 

Assessorament telefònic al pacient 

o familiar

Hospital 

sociosanitari 

Francolí

UCP
C/ Joan Pau II, s/n

43005 Tarragona
admissionsfrancoli.gipss@gencat.cat 977230888 977230888

Ingrés a llits propis, Atenció a les 

Consultes externes, 

Assessorament telefònic al pacient 

o familiar

Hospital Joan 

XXIII
UFISS

Hospital Sociosanitari

Francolí

C/ Joan Pau II, s/n

43005 Tarragona

ufissccpp.gipss@gencat.cat
977230888 977230888

Ingrés a càrrec de l'equip  a llits 

aliens, Atenció a les Consultes 

externes, Interconsulta hospitalària, 

Assessorament telefònic al pacient 

o familiar, Assessorament a 

professionals d'atenció primària, 

Hospital Sant 

Pau i Santa 

Tecla

UFISS
Rambla Vella, 14

43003 Tarragona
aespinosa@xarxatecla.cat 977259900 Interconsulta hospitalària



Retorn

Cobertura territorial dels PADES: Tarragonès

PADES Tarragona                                                          PADES Tarragonès

ABS Tarragona 3

ABS Tarragona 4

ABS Tarragona 6

ABS Tarragona 8

ABS Torredembarra

ABS Constantí

ABS El Morell

ABS Salou

ABS Vila Seca

ABS Tarragona 1

ABS Tarragona 2

ABS Tarragona 5

ABS Tarragona 7 (Sant Salvador)



BARCELONA

Cliqueu sobre la
Regió Sanitària a consultar

Inici

Regions 
Sanitàries



AGAs Barcelona

Alt Penedès

Garraf

L'Hospitalet 
Sud-El Prat

Baix Llobregat 
Litoral-
Viladecans

Baix Llobregat Litoral-Sant Boi

Baix 
Llobregat 
Nord

Baix Llobregat Centre – Fontsanta – L’Hospitalet Nord

Barcelonès Nord i Baix Maresme

Maresme 
Central

Vallès 
Occidental 
Est

Vallès 
Occidental 
Oest

Baix 
Montseny

Baix 
Vallès

Vallès 
Oriental 
Central

Barcelona Dreta

Barcelona Litoral Mar

Barcelona Esquerra

Barcelona Nord

Cliqueu sobre l’AGA
a consultar

Inici

Regions 
sanitàries

**Recursos de suport a Barcelona Ciutat



Continuació de Baix Llobregat 

Centre -Fontsanta-L’Hospitalet Nord 

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Baix Llobregat Centre-Fontsanta-L'Hospitalet Nord 

(RS Barcelona)

Nom del centre
Tipologia 

de Recurs 
Seu i Adreça E-mail Telèfon recurs

Telèfon 

centre
Activitats/ Dispositius assistencials

Hospital General de 

l'Hospitalet
EAIA

Avda. Josep Molins, 29

08906 Hospitalet de 

Llobregat

usuport@csi.cat
934407500                                

Ext. 3108/3274               
934407500

Atenció a les consultes externes. Atenció i 

seguiment de processos de dol.  Atenció 

psico-oncològica

Hospital General de 

l'Hospitalet
UFISS

Avda. Josep Molins, 29

08906 Hospitalet de 

Llobregat

usuport@csi.cat 934407500                                

Ext. 3960           
934407500

Interconsulta hospitalària, assessorament 

telefònic al pacient o família, assessorament 

a professionals d'atenció primària

Hospital General de 

l'Hospitalet
UCP

Avda. Josep Molins, 29

08906 Hospitalet de 

Llobregat

usuport@csi.cat 934407500                                

Ext. 6140
934407500

Ingrés a llits propis, atenció a les consultes 

externes, atenció a l'hospital de dia, 

interconsulta hospitalària,assessorament 

telefònic al pacient o familiar, 

assessorament a professionals d'atenció 

primària,  atenció continuada presencial 24h

PADES Consorci 

Sanitari Integral de 

l'Hospitalet

PADES

Centre Sociosanitari de 

l'Hospitalet.                                         

Avda. Josep Molins, 29-41

08906 Hospitalet de 

Llobregat

usuport@csi.cat
934407500                                

Ext.8936
934407500

Visita domiciliària, assessorament telefònic 

al pacient o familiar, assessorament a 

professionals d'atenció primària

Hospital Sant Joan 

Despí
UCP aguts

Hospital de Sant Joan 

Despí Carrer Jacint 

Verdaguer, 90  08970 –

Sant Joan Despí                  

usuport@csi.cat
935531200 ext

8022
935531200

Ingrés a llits propis, atenció a les consultes 

externes, atenció a l'hospital de dia, 

interconsulta hospitalària, assessorament 

telefònic al pacient o familiar, 

assessorament a professionals d'atenció 

primària, atenció continuada residencial 24h

Clínica Molins de Rei MEP
Pg. del Terraplè, 97

08950 Molins de Rei

maiteventura@clinicademolinsderei.com     

cmr@clinicademolinsderei.com    

cp1@clinicademolinsderei.com 
936680004 Ext. 

665

936685530 Ingrés a llits propis i atenció continuada 

presencial 24 hores



Continuació de  Baix Llobregat 

Centre- Fontsanta-L’Hospitalet Nord

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Baix Llobregat Centre-Fontsanta-L’Hospitalet Nord                                                    

(RS Barcelona)

Nom del centre
Tipologia de 

Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre

Activitats/ Dispositius 

assistencials

Clínica Guadalupe MEP

Francesc Moragas, 2

08950 Esplugues de 

Llobregat

934702970

Ingrés a llits popis, atenció a les 

consultes externes, interconsulta 

hospitalària,. Assessorament al 

pacient o familiar, assessorament a 

professionals d'atenció primària, 

atenció continuada presencial 24 

hores

Clínica Guadalupe EAIA

Francesc Moragas, 3

08950 Esplugues de 

Llobregat

944702970 Atenció a les consultes externes

Hospital Sant Joan de 

Déu Esplugues

Equip suport 

domiciliari i 

hospitalari 

infantil

Pg. De Sant Joan de 

Déu, 2

08950 Esplugues de 

Llobregat

658870122

Ext. 71231
932532100

Ingrés a càrrec de l’equip (en llits 

aliens) atenció a l’hospital de dia, 

visita domiciliaria, atenció continuada 

telefònica 24 hores, atenció 

continuada presencial 24 hores, 

assessorament a professionals 

d’atenció primària.



Continuació de  Baix Llobregat 

Centre-Fontsanta-L’Hospitalet Nord

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Baix Llobregat Centre-Fontsanta-L’Hospitalet Nord                                                    

(RS Barcelona)

Nom del 

centre

Tipologia de 

Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre

Activitats/ Dispositius 

assistencials

Centre 

Sociosanitari 

d'Esplugues

MEP

Via Augusta, 66-70

08950 Esplugues de 

Llobregat

atenciousuari@sjdsse.cat 934706412

Ingrés a llits propis, atenció 

multidisciplinar al pacient i familiars, 

assessorament telefònic a pacient i 

familiars, assessorament a 

professionals d'atenció primària

PADES Sant 

Feliu
PADES

CAP El Pla

C. Felip Alcántara 

Arellano, s/n

08780 Sant Feliu de 

LL. 

936856423 936854667

Visita domiciliaria, assessorament 

telefònic al pacient o família, 

assessorament a professionals 

d'atenció primària, atenció a les 

consultes externes, atenció 

telefònica

PADES 

Cornellà
PADES

CAP Verdaguer.         

C. Creu d'en

Muntaner, s/n

08970 Sant Joan 

Despí

padesblc.blc.cp.ics@gencat.cat 934772981 933735653

Visita domiciliària, assessorament 

telefònic al pacient o família, 

assessorament a professionals 

d'atenció primària, atenció a les 

consulta externa a pacient o família



Retorn

Cobertura territorial dels PADES: AGA  Baix Llobregat Centre-Fontsanta-L’Hospitalet Nord

PADES                                                                       

CSI Hospitalet

PADES                                                                         

Cornellà                                                                         

PADES

Sant Feliu

ABS L’Hospitalet de Ll. 3 Collblanc ABS Cornellà de Llobregat 1 Martí Julià ABS Sant Feliu de Llobregat 1 El Pla

ABS L’Hospitalet de Ll. 4 Torrassa ABS Cornellà de Llobregat 2 Sant Ildefons ABS Sant Feliu de Llobregat 2 Rambla

ABS L’Hospitalet de Ll. 7 Florida Nord ABS Cornellà de Llobregat 3 La Gavarra ABS Molins de Rei

ABS L’Hospitalet de Ll. 8 Florida Sud ABS Cornellà de Llobregat 4 Jaume Soler

ABS Vallirana

ABS L’Hospitalet de Ll. 9 Pubilla Cases ABS Esplugues de Llobregat 1 Can Vidalet
ABS Corbera de Llobregat

ABS Esplugues de Llobregat 2 Lluis Millet

ABS Sant Joan Despí 1 Verdaguer

ABS Sant Joan Despí 2 Les Planes

ABS Sant Just Desvern



Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: L'Hospitalet Sud - El Prat de Llobregat (RS Barcelona)

Continuació de L’Hospitalet Sud -

El Prat de Llobregat

Nom del centre
Tipologia 

de Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre

Activitats/ Dispositius 

assistencials

PRYTANIS 

HOSPITALET 

Centre Sociosanitari

MEP

Aprestadora, 43-45

08902 L’Hospitalet de 

Llobregat

prytanis@prytanis.com 932988080 932988090 Ingrés a llits propis

Hestia Duran i 

Reynals
UCP

Avda. Gran Via, 199 

(Hospital Duran i Reynals)

08907 L’Hospitalet de 

Llobregat

admissions@hestiaduranireynals.org
934170400 Ingrés a llits popis, atenció 

continuada presencial 24 hores

PADES L’Hospitalet 

(Delta del Llobregat)
PADES

CAP Bellvitge. Ermita, s/n

08907 L’Hospitalet de 

Llobregat

93 263  26 25 627482429

Atenció a les consultes 

externes, interconsulta 

hospitalària, visita domiciliària, 

assessorament telefònic al 

pacient o familiar, 

assessorament a professionals 

d'atenció primària

PADES El Prat de 

Llobregat (Delta del 

Llobregat)

PADES

CAP 17 de Setembre                                                                                                           

C/ Empúries, s/n)

08820 El Prat de Llobregat

93 378 82 22

Atenció a les consultes 

externes, assessorament 

telefònic al pacient o familiar, 

assessorament a professionals 

d'atenció primària, atenció 

continuada presencial 24 hores



Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: L'Hospitalet Sud - El Prat de Llobregat (RS Barcelona)

Continuació de L’Hospitalet Sud 

– El Prat de Llobregat

Nom del centre
Tipologia de 

Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre

Activitats/ Dispositius 

assistencials

ICO L'Hospitalet

UCP 

Unitat 

d’Hospitalització

Cures Pal·liatives

Avda. Gran Via de 

l’Hospitalet, 199- 203  

08908 L’Hospitalet del

Llobregat

rartigas@iconcologia.net

gala@iconcologia.net
93 260 77 89 93 260 72 92

Ingrés a llits propis, atenció 

continuada presencial 24 hores, 

atenció a l'hospital de dia, 

assessorament telefònic al pacient 

o familiar i altres professionals i 

d’atenció primària

ICO L'Hospitalet Consultes 

Externes

Avda. Gran Via de 

l’Hospitalet, 199- 203  

08908 L’Hospitalet del

Llobregat

rartigas@iconcologia.net

gala@iconcologia.net 93 260 77 89 93 260 72 92

Atenció especialitzada 

ambulatòria amb Consultes 

externes, Clínica del Dolor

ICO L'Hospitalet
UFISS

Interconsultes

Avda. Gran Via de 

l’Hospitalet, 199- 203  

08908 L’Hospitalet del

Llobregat

rartigas@iconcologia.net

gala@iconcologia.net 93 260 77 89 93 260 72 92

Servei interconsultor d’altres 

especialitats oncohematològiques

i de l’Hospital Universitari de 

Bellvitge

Observatori final 

de vida

Recurs específic

no assistencial de 

cures pal·liatives

Avda. Gran Via de 

l’Hospitalet, 199- 203  

08908 L’Hospitalet del

Llobregat

ebeas@iconcologia.net 93 260 77 36 93 260 72 92

Programa per a la promoció de la 

qualitat en l'atenció pal·liativa; 

projectes de recerca i docència 

aplicada; disseny, implementació i 

avaluació de programes públics; 

consultoria i suport a institucions

ICO L'Hospitalet 

Unitat de Formació 

i Docència

Recurs específic

no assistencial de 

cures pal·liatives

Avda. Gran Via de 

l’Hospitalet, 199- 203  

08908 L’Hospitalet del

Llobregat

docencia@iconcologia.net 93 260 77.92 93 260 72 92 Formació i docència



Retorn

Cobertura territorial dels PADES: AGA  L’Hospitalet Sud - El Prat de Llobregat

PADES                                                                                          

El Prat de Llobregat

PADES

L’Hospitalet de Llobregat

ABS El Prat de Llobregat 1 Ramona Via ABS L’Hospitalet de Ll. 1 Centre

ABS El Prat de Llobregat 2 Sta. Cosme i St. Damià ABS L’Hospitalet de Ll. 2 Sant Josep

ABS El Prat de Llobregat 3 Pujol i Capçada ABS L’Hospitalet de Ll. 5 Sta. Eulàlia Nord

ABS L’Hospitalet de Ll. 6 Sta. Eulàlia Sud

ABS L’Hospitalet de Ll. 10 Can Serra

ABS L’Hospitalet de Ll. 11 Gornal

ABS L’Hospitalet de Ll. 12 Bellvitge



Retorn

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Baix Llobregat Litoral – Viladecans (RS Barcelona)

Nom del centre
Tipologia de 

Recurs 
Seu i Adreça E-mail Telèfon recurs Telèfon centre Activitats/ Dispositius assistencials

Centre Sociosanitari 

Frederica Montseny
UCP

Llorenç Puig i Tomàs, 18

08440 Viladecans
cssfm@consorci.org 

93 647 35 25

682186461
93 647 35 25

Ingrés a llits propis, atenció a l'hospital de 

dia, assessorament telefònic al pacient o 

familiar, assessorament a professionals 

d'atenció primària

Hospital Sant Llorens de 

Viladecans
UFISS

Avda. Gavà, 38

08840 Viladecans
93 631 95 35 93 659 01 11 Atenció a malalts fràgils



Continuació de Baix Llobregat 

Litoral-Sant Boi

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Baix Llobregat Litoral – Sant Boi (RS Barcelona)

Nom del centre
Tipologia 

de Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre
Activitats/ Dispositius assistencials

PRYTANIS SANT BOI Centre 

Sociosanitari
MEP

Torres i Bages, 55

08830 Sant Boi de Llobregat
prytanis@prytanis.com 

93 298 80 

90
93 630 09 31 Ingrés a llits propis

PADES Delta del Llobregat-

Litoral
PADES

CAP Vinyets                                                                                           

Rda. Sant Ramón, 187

08850 Gavà

93 630 87 

80
93 638 32 00

Visita domiciliària, assessorament telefònic 

al pacient o familiar, assessorament a 

professionals d'atenció primària

Parc Sanitari Sant Joan de Déu PADES
C/ Camí Vell de la Colònia, 25

08830 Sant Boi de Llobregat
936068878 936406350

Visita domiciliària, assessorament telefònic 

al pacient o familiar, assessorament a 

professionals d'atenció primària



Retorn

Cobertura territorial dels PADES: AGA  Baix Llobregat Litoral – Sant Boi

PADES

Baix Llobregat Litoral-Sant Boi (ICS)

PADES                                                 

Delta del Llobregat-Litoral

ABS Sant Boi de Llobregat 1 Montclar ABS Gavà 1

ABS Sant Boi de Llobregat 2 Molí Nou ABS Bartomeu Fabres Anglada

ABS Sant Boi de Llobregat 3 Camps Blancs ABS Viladecans 1

ABS Sant Boi de Llobregat 4 Vinyets ABS Viladecans 2

ABS Sant Vicenç dels Horts 1 ABS Castelldefels 1

ABS Sant Vicenç dels Horts 2 ABS Castelldefels 2

ABS Begues Pou Torre



Continuació de Baix Llobregat Nord

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Baix Llobregat Nord (RS Barcelona )

Nom del centre
Tipologia de 

Recurs 
Seu i Adreça E-mail Telèfon recurs Telèfon centre Activitats/ Dispositius assistencials

Hospital Sagrat Cor de 

Martorell
UCP

Av. Comte Llobregat, 117

08760 Martorell
93 775 22 00 Ingrés a llits propis

Fundació Hospital Sant 

Joan de Déu
UFISS

Av. Mancomunitats Comarcals, 1-3

08760 Martorell
ufiss@hmartorell.es 

93 774 20 20     

ext. 140
93 774 20 20 Interconsulta hospitalària

PADES Martorell PADES

Hospital Sagrat Cor

Av. Compte Llobregat, 117

08760 Martorell

93 776 99 91 93 775 22 00

visita domiciliària, assessorament 

telefònic al pacient o familiar, 

assessorament a professionals 

d'atenció primària



Retorn

Cobertura territorial dels PADES: AGA  Baix Llobregat Nord 

PADES                                                                                          

Martorell

ABS Esparreguera

ABS Martorell Urbà

ABS Olesa de Montserrat

ABS Sant Andreu de la Barca

ABS Martorell Rural

ABS Pallejà

ABS Abrera



Retorn

Cobertura territorial dels PADES: AGA  Baix Montseny

PADES                                                                                          

Baix Montseny

ABS Sant Celoni

ABS Alt Mogent

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Baix Montseny (RS Barcelona )

Nom del centre
Tipologia de 

Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs
Telèfon centre

Activitats/ Dispositius 

assistencials

Hospital Sant Celoni EAIA

Av. Hospital, 19

08470 Sant 

Celoni

93 867 06 17 Atenció a les consultes externes

Hospital Sant Celoni UFISS

Av. Hospital, 19

08470 Sant 

Celoni

93 867 03 17 93 867 06 17
Atenció a malalts fràgils/ terminals 

controlats a domicili

PADES Baix 

Montseny
PADES

Av. Hospital, 19

08470 Sant 

Celoni

678 783 894 93 867 06 17

Hospital Sant Celoni MEP

Av. Hospital, 19

08470 Sant 

Celoni

93 867 06 17



Continuació de Barcelonès Nord-Baix Maresme

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Barcelonès Nord - Baix Maresme

(RS Barcelona)

Nom del centre
Tipologia de 

Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre

Activitats/ Dispositius 

assistencials

Badalona Serveis 

Assistencials, S.A                                                                                                     

Centre Sociosanitari 

El Carme

EAIA

Camí de Sant Jeroni de 

Murtra, 60

08917 Badalona

935074730 935074710 Atenció a les consultes externes

Badalona Serveis 

Assistencials, S.A                                                                                                     

Centre Sociosanitari

El Carme

UCP

Camí de Sant Jeroni de 

Murtra, 60

08917 Badalona

935074730 935074710

Ingrés a llits propis, atenció a les 

consultes externes, assessorament 

a professionals d'atenció primària, 

atenció continuada presencial 24 

hores

PADES Badalona
PADES

Centre sociosanitari El 

Carme. Badalona 

Serveis Assistencials, 

S.A.                                        

Camí de Sant Jeroni de 

Murtra, 60

08917 Badalona

935074731 935074710

Visita domiciliària, atenció 

continuada telefònica 24 hores (no 

vàlid contestador), assessorament 

telefònic al pacient o familiar, 

assessorament a professionals 

d'atenció primària



Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Barcelonès Nord - Baix Maresme

(RS Barcelona)

Continuació de Barcelonès Nord-Baix Maresme

Nom del centre
Tipologia 

de Recurs 
Seu i Adreça E-mail Telèfon recurs

Telèfon 

centre
Activitats/ Dispositius assistencials

Fundació Hospital de 

l'Esperit Sant
UFISS

Mossèn Pons i Rabadà, 

s/n

08923 Sta. Coloma de 

Gramanet

933860202    

ext. 4870,4871 

i 4872

933860202

Ingrés a càrrec de l'equip a llits aliens, atenció a 

les consultes externes, atenció a l'hospital de 

dia, interconsulta hospitalària, assessorament 

telefònic al pacient o familiar, assessorament a 

professionals d'atenció primària, atenció al 

pacient des que arriba a urgències. Coordinació

amb l’equip de PADES (reunions periòdiques, 

comunicació telefònica i per correu electrònica)

Fundació Hospital de 

l'Esperit Sant
MEP

Mossèn Pons i Rabadà, 

s/n

08923 Sta. Coloma de 

Gramanet

933860202    

ext. 4870,4871 

i 4872

933860202 10 llits d’hospitalització (polivalents)

Badalona Serveis

Assistencials, S.A                

Hospital Municipal de 

Badalona

UFISS
Via Augusta, 9-13

08911 Badalona
meriu@bsa.cat 934648360 934648300 Interconsulta hospitalària

PADES Badalona-St. 

Adrià
PADES

CAP La Salut. Passatge 

dels Encants, s/n

08914 Badalona

seano.bnm.ics@gencat.cat 934605372 934607900

Visita domiciliària, assessorament telefònic al 

pacient o familiar, assessorament a 

professionals d'atenció primària, tramitació de 

recursos i valoracions de cimss urgents



Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Barcelonès Nord - Baix Maresme

(RS Barcelona)

Continuació de Barcelonès Nord-Baix Maresme

Nom del centre
Tipologia de 

Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre
Activitats/ Dispositius assistencials

Centres Assistencials 

Dr. Emili Mira
MEP

Recinte Torribera                       

Carrer Prat de la Riba, 171              

08921 – Sta. Coloma de 

Gramanet                                  

934628926 934628900

Ingrés a llits propis, atenció continuada 

presencial a partir de les 17:00h, atenció 

a l'hospital de dia, interconsulta 

hospitalària, atenció telefònica 

continuada 24 hores, assessorament 

telefònic al pacient o familiar, 

assessorament a professionals d'atenció 

primària, atenció a consultes externes

PADES Sta. Coloma PADES

CAP Sta. Coloma de 

Gramanet.  Major, 49-53

08921 Sta. Coloma de 

Gramanet

934628626 934663602 Visita domiciliària

Hospital Universitari

Germans Trias i Pujol

UFISS 

geriatria

Ctra. del Canyet, s/n

08916 Badalona

934978812 

934973654
934651200

Ingrés a llits propis, ingrés a càrrec de 

l'equip a llits alients, atenció a les 

consultes externes, interconsulta 

hospitalària, assessorament telefònic al 

pacient o familiar. 

ICO Badalona UFISS
Ctra. del Canyet, s/n

08916 Badalona
934978805 934978417

Ingrés a càrrec de l'equip a llits aliens, 

interconsulta hospitalària, atenció a 

consultes externes, altres



Retorn

Cobertura territorial dels PADES: AGA  Barcelonès Nord - Baix Maresme

PADES                                                                         

Sta. Coloma de Gramanet                                                                                  

PADES

Badalona BSA

PADES                                                      

Badalona-St. Adrià ICS

ABS Sta. Coloma de Gramanet 1 ABS Badalona 1 ABS Badalona 2 

ABS Sta. Coloma de Gramanet 2 ABS Badalona 3 ABS Badalona 4 

ABS Sta. Coloma de Gramanet 3 ABS Badalona 8 ABS Badalona 5 

ABS Sta. Coloma de Gramanet 4 ABS Badalona 10 ABS Badalona 6 

ABS Sta. Coloma de Gramanet 5 ABS Badalona 12 ABS Badalona 7A 

ABS Sta. Coloma de Gramanet 6

ABS Sta. Coloma de Gramanet 7                     

ABS Montgat                                             

ABS  Badalona 9 

ABS El Masnou-Alella

ABS Ocata-Teià

ABS Badalona 7B 

ABS Badalona 11 

ABS St. Adrià del Besòs 1



Continuació de Garraf

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Garraf (RS Barcelona)

Nom del centre
Tipologia 

de Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre
Activitats/ Dispositius assistencials

Consorci Sanitari

del Garraf 

Hospital 

Residència Sant 

Camil

UCP

Ronda Sant Camil, s/n

08810 St. Pere de 

Ribes

938960025

Ingrés a llits propis, atenció a les consultes 

externes, interconsulta hospitalària, 

assessorament telefònic al pacient o familiar, 

assessorament a professionals d'atenció primària

Consorci Sanitari

del Garraf 

Hospital 

Residència Sant 

Camil

UFISS

Ronda Sant Camil, s/n

08810 St. Pere de 

Ribes

938960025

Atenció a les consultes externes, atenció a 

l'hospital de dia, interconsulta hospitalària, 

assessorament telefònic al pacient o familiar, 

assessorament a professionals d'atenció primària, 

connexió amb altres centres

Consorci Sanitari 

del Garraf

Hospital Sant 

Antoni Abad

PADES

C/ Sant Josep, 21-23

08800 Vilanova i la 

Geltrú

pades@csg.cat 937029147 938931616

Atenció a domicili, assessorament telefònica al 

pacient o familiar, assessorament a professionals 

d’atenció primària, connexió amb centres. 



Retorn

Cobertura territorial dels PADES: AGA  Garraf

PADES                                                                                          

Garraf

ABS Sitges

ABS Vilanova i la Geltrú 1

ABS Vilanova i la Geltrú 2

ABS Vilanova i la Geltrú 3

ABS Garraf Rural

ABS Cubelles-Cunit



Continuació de Vallès 

Oriental Central

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Vallès Oriental Central (RS Barcelona )

Nom del centre
Tipologia 

de Recurs
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs
Telèfon centre Activitats/ Dispositius assistencials

Fundació Hospital Asil 

de Granollers
EAIA

Manel Cornellà, s/n

08400 Granollers
93 842 50 00 Atenció a les consultes externes

Fundació Hospital Asil 

de Granollers
UCP

Manel Cornellà, s/n

08400 Granollers
93 842 50 00

Ingrés a llists propis, ingrés a càrrec de 

l'equip a llits aliens, atenció a les consultes 

externes, interconsulta hospitalària, atenció 

continuada telefònica 24 hores (no vàlid 

contestador), assessorament telefònic al 

pacient o familiar, assessorament a 

professionals d'atenció primària, atenció 

continuada presencial 24 hores

Hospital General de 

Granollers
UFISS

Avda. Francesc Ribas, s/n

08400 Granollers
93 842 50 00 Interconsulta hospitalària

PADES Granollers PADES

CAP Sant Miquel                     

Avda. Francesc Macià, 154

08401 Granollers

padesg.mn.ics@gencat.cat

93 693 4822

607 071 561

695 356 299

93 879 16 25

Atenció domiciliària, valoració i concessió 

de recursos, assessorament telefònic al 

pacient o familiar en situació de final de 

vida.  Assessorament a professionals 

d'atenció primària, prevenció i seguiment 

del dol



Retorn

Cobertura territorial dels PADES: AGA  Vallès Oriental Central

PADES                                                                                          

Granollers

ABS Cardedeu

ABS La Roca del Vallès

ABS La Garriga

ABS Granollers 1 Oest 

ABS Granollers 2 Nord 

ABS Granollers 3 Centre Est

ABS Granollers 4 Sud 



Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Baix Vallès (RS Barcelona)

Nom del centre

Tipologia 

de 

Recurs 

Seu i Adreça E-mail
Telèfon 

recurs
Telèfon centre Activitats/ Dispositius assistencials

Fundació 

Residència Santa 

Susanna

MEP

Carrer Font i Boet, 16         

08140 – Caldes de 

Montbui

938654994 938654994

Ingrés a llits propis, visita domiciliària, atenció 

telefònica continuada 24 hores, assessorament 

telefònic al pacient o familiar, assessorament a 

professionals d'atenció primària

Fundació 

Residència Santa 

Susanna
PADES

Carrer Font i Boet, 16         

08140 – Caldes de 

Montbui
info@fundaciostasusanna.cat 938654994 938654994

Visita domiciliària, assessorament telefònic al 

pacient o familiar, assessorament a professionals 

d'atenció primària, docència a primària, gestió de 

recursos dels malalts

Cobertura territorial dels PADES: AGA  Baix Vallès

PADES                                                                                          

Mollet

ABS Caldes de Montbui

ABS Palau Solità i Plegamans

ABS Vall de Tenes

Retorn



Continuació de 

Maresme Central

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Maresme Central (RS Barcelona)

Nom del centre
Tipologia de 

Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre
Activitats/ Dispositius assistencials

Centre Sociosanitari

Antic Hospital Sant 

Jaume

EAIA
Hospital, 31

08302 Mataró
937582801 937582800

Ingrés a llits propis, ingrés a càrrec de l'equip a llits 

aliens, atenció a les consultes externes, atenció 

continuada telefònica 24 hores (no vàlid 

contestador), assessorament telefònic al pacient o 

familiar, assessorament a professionals d'atenció 

primària, atenció continuada presencial 24 hores

Hospital de Mataró UCP

Crtra. Cirera, s/n

08304 Mataró 937417700 937417700

Ingrés a llits propis, atenció continuada presencial 24 

hores, atenció telefònica continuada 24 hores, 

assessorament telefònic al pacient o familiar, 

assessorament a professionals d'atenció primària

PADES Maresme-Sud PADES

Edifici Casal de Curació

C/ Maria Vidal 46-48

08340 Vilassar de Mar

937592267 937582800

Visita domiciliària, assessorament telefònic al 

pacient o familiar, assessorament a professionals 

d'atenció primària, atenció a consultes externes

Hospital de Mataró UFISS
Crtra. Cirera, s/n

08304 Mataró

937417700                

ext. 1113
937417700

Interconsulta hospitalària, ingrés a càrrec de l'equip 

a llits aliens, , atenció a l'hospital de dia, 

assessorament telefònic al pacient o familiar, 

assessorament a professionals d'atenció primària



Retorn

Cobertura territorial dels PADES: AGA  Maresme Central

Nom del centre
Tipologia 

de Recurs 
Seu i Adreça

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre
Activitats/ Dispositius assistencials

PADES Mataró PADES

CAP II El Maresme. 

Camí del Mig, 36-38  

08303 - Mataró

937577869 937577869

Visita domiciliària, assessorament telefònic al 

pacient o familiar, assessorament a 

professionals d'atenció primària, gestió de cas 

complex domiciliari, docència, recerca

PADES                                                                                          

Mataró

PADES

Maresme-Sud

ABS Arenys de Mar ABS Argentona

ABS Mataró 1 ABS Premià de Mar

ABS Mataró 2 ABS Vilassar de Mar

ABS Mataró 3 ABS Vilassar de Dalt

ABS Mataró 4 

ABS Mataró 5

ABS Mataró 6 

ABS Sant Andreu de Llavaneres

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Maresme Central                         

(RS Barcelona)



Continuació de Vallès 

Occidental Est

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Vallès Occidental Est (RS Barcelona )

Nom del centre
Tipologia 

de Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre
Activitats/ Dispositius assistencials

Albada Centre 

Sociosanitari                     

Corporació Sanitària 

Parc Taulí

EAIA

Parc Taulí, s/n.  Edifici VII 

Centenari 1a planta

08208 Sabadell

93 7458300 93 7231010

Atenció a les consultes externes i 

assessorament a professionals d’atenció

primària

Albada Centre 

Sociosanitari

Corporació Sanitària 

Parc Taulí

UCP

Parc Taulí, s/n. Edifici VII 

centenari, 1a planta

08208 Sabadell

93 745 84 13 93 7231010
Ingrés a llits propis, atenció continuada 

presencial 24 hores

Albada Centre 

Sociosanitari

Corporació Sanitària 

Parc Taulí

UFISS

Parc Taulí, s/n. Edifici VII 

centenari, 1a planta

08208 Sabadell

671036776 93 7231010 Interconsulta hospitalària



Continuació de Vallès 

Occidental Est

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Vallès Occidental Est (RS Barcelona )

Nom del centre
Tipologia 

de Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre
Activitats/ Dispositius assistencials

PADES Sabadell   

Nord
PADES

Corporació Sanitària 

Parc Taulí. Parc Taulí, 

s/n1a planta

08208 Sabadell

93 745 84 37 93 7231010

Visita domiciliària, telèfon i contestador per 

atenció continuada a famílies i 

professionals d’atenció primària. Atenció 

continuada festius amb hospitalització 

domiciliària.

PADES Sabadell           

Sud
PADES

Corporació Sanitària 

Parc Taulí. Parc Taulí, 

s/n. ta

08208 Sabadell

93 723 84 33 93 7231010

Visita domiciliària, telèfon i contestador per 

atenció continuada a famílies i 

professionals d’atenció primària. Atenció 

continuada festius amb hospitalització 

domiciliària.

PADES  Cerdanyola-

Ripollet-Montcada
PADES

Corporació Sanitària 

Parc Taulí. Parc Taulí, 

s/n. Edifici VII centenari, 

1a planta

08208 Sabadell

93 723 84 37
93 7231010

Visita domiciliària, telèfon i contestador per 

atenció continuada a famílies i 

professionals d’atenció primària. Atenció 

continuada festius amb hospitalització 

domiciliària.



Retorn

Cobertura territorial dels PADES: AGA  Vallès Occidental Est

PADES

Sabadell Nord

PADES

Sabadell Sud
PADES                                                           

Cerdanyola-Ripollet-Montcada

ABS Castellar del Vallès ABS Sabadell 1A Centre ABS Cerdanyola del Vallès 1 Serraparera

ABS Cerdanyola del Vallès 2 Canaletes-

Fontetes
ABS Polinyà-Sentmenat ABS Sabadell 1B Sant Oleguer 

ABS Sabadell 7 La Serra ABS Sabadell 5 Gràcia-Merinals ABS Cerdanyola-Ripollet-Farigola

ABS 3A Ca N’Oriac ABS Sabadell 6 Sud ABS Montcada i Reixac

ABS Sabadell 3B Nord ABS Barberà del Vallès ABS Ripollet 1 Centre

ABS Sabadell 2 Creu Alta ABS Badia del Vallès ABS Ripollet 2 Pinetons

ABS Sabadell 4A Concòrdia

ABS Sabadell 4B Can Ruti



Continuació de Vallès 

Occidental Oest

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Vallès Occidental Oest (RS Barcelona )

Nom del centre
Tipologia 

de Recurs 
Seu i Adreça E-mail Telèfon recurs Telèfon centre Activitats/ Dispositius assistencials

Hospital de Terrassa EAIA
Crtra. de Torrebonica, s/n

08227 Terrassa

937310007                       

ext. 2970/ 2948
937310007

Atenció ambulatòria, assessorament 

telefònic al pacient o familiar

Hospital de Terrassa UCP
Crtra. de Torrebonica, s/n

08227 Terrassa 

937310007                     

ext. 2970/ 2947
937310007

Ingrés a llits propis, atenció continuada 

telefònica 24 hores a malalts atesos a 

domicili, suport telefònic al pacient o 

familiar

Centre sociosanitari 

Vallparadís
UCP

Carrer Sant Antoni, 52                   

08221 - Terrassa
cv@sociosanitarivallparadis.com 937365036 Ingrès a llits propis

Hospital de Terrassa UFISS
Crtra. de Torrebonica, s/n

08227 Terrassa 

937310007                      

ext. 2970/ 2948
937310007

Interconsulta hospitalària, assessorament 

telefònic al pacient o familiar, suport i 

assessorament a professionals d'atres

serveis

PADES Rubí
PADES

Hospital de Terrassa             

Crtera. De Torrebonica, 

s/n 08227 - Terrassa

937837111

Visita domiciliària, atenció continuada 24 

hores a través dels professionals de la 

UCP, assessorament telefònic al pacient 

o familiar, suport a professionals 

d'atenció primària

PADES Terrassa PADES

Hospital de Terrassa             

Crtera. De Torrebonica, 

s/n 08227 - Terrassa
937837111

Visita domiciliària, atenció continuada 24 

hores a través dels professionals de la 

UCP,  assessorament telefònic al pacient 

o familiar, suport a professionals 

d'atenció primària



Continuació de Vallès 

Occidental Oest

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Vallès Occidental Oest (RS Barcelona)

Nom del centre
Tipologia de 

Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs
Telèfon centre Activitats/ Dispositius assistencials

PADES Terrassa PADES

Centre Vallparadís. 

Serveis Residencials

i Assistencials

Carrer Castell, 31,                     

pl 3a                                

08221 - Terrassa

937365032 937365036

Visita domiciliària, Assessorament telefònic al 

pacient o familiar, assessorament a 

professionals d'atenció primària

PADES Sant Cugat                                         PADES

CAP Valldoreix.

Pg. Olabarria, s/n

08197 Sant Cugat del 

Vallès

616035591                    

616032540
935837400

Visita domiciliària i gestió de casos d'alta 

complexitat, assessorament telefònic al 

pacient i familiar, assessorament a 

professionals d'atenció primària, seguiment 

del dol, coordinació de recursos

Hospital Universitari 

Mútua de Terrassa
UFISS

Carrer Sant Antoni, 

16, pl. 2a                    

08221 Terrassa

937365050

Ingrés a càrrec de l'equip a llits aliens, atenció 

a les consultes externes, interconsulta 

hospitalària, assessorament telefònic al 

pacient o familiar

Hospital Universitari 

Mútua de Terrassa
EAIA

Edifici Estació                

Plaça dels Drets 

Humans, 1                

08222 Terrassa

937365050 Atenció a les consultes externes



Retorn

Cobertura territorial dels PADES: AGA  Vallès Occidental Oest

PADES                                                                         

Terrassa  (Sant Llàtzer)                                                                                

PADES

Terrassa (Vallparadís)

PADES                                                      

Rubí

PADES                                                      

Sant Cugat

ABS Terrassa A Sant Llàtzer ABS Terrassa C Can Parellada ABS Rubí 1 ABS Sant Cugat del Vallès 1

ABS Terrassa B Est ABS Terrassa D Oest ABS Rubí 2 ABS Sant Cugat del Vallès 2

ABS Terrassa F Nord ABS Terrassa E Rambla ABS Rubí 3 ABS Sant Cugat del Vallès 3

ABS Sant Quirze del Vallès ABS Terrassa G Can Jofresa



Retorn

Cobertura territorial dels PADES: AGA  Alt Penedès

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Alt Penedès (RS Barcelona)

Nom del centre

Tipologia 

de 

Recurs 

Seu i Adreça E-mail
Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre
Activitats/ Dispositius assistencials

Hospital Comarcal de 

l'Alt Penedès
UFISS

Espirall, s/n

08720 Vilafranca del 

Penedés

938180440 

ext 1132
938180440

Interconsulta hospitlària, coordinació i 

assessorament amb professionals d'atenció 

primària i sociosanitari, atenció a l'hospital de 

dia, assessorament 

PADES Vilafranca
PADES

(CSSV)

Avda. de Garraf, 3

08720 Vilafranca del 

Penedès
pades@cssv.cat

938905136

Ext 189

619114903 

(metge)

691402660 

(infermera)

938905136

visita domiciliària, assessorament telefònic al 

pacient o família, assessorament a 

professionals d'atenció primària, altres 

(coordinació i valoració ingressos 

sociosanaitaris)

Centre Sociosanitari de 

Vilafranca Ricard Fortuny
MEP

Avda. de Garraf, 3

08720 Vilafranca del 

Penedès

cssv@cssv.cat 938905136

Ingrés a llits propis, atenció a l'hospital de dia,  

interconsulta hospitalària,  atenció continuada 

presencial 24 hores. Consultes externes

PADES                                                                                          

Vilafranca

ABS Penedès Rural

ABS Sant Sadurní d’Anoia

ABS Vilafranca del Penedès I

ABS Vilafranca del Penedès II



Continuació de Barcelona Dreta

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Barcelona Dreta (RS Barcelona)

Nom del centre
Tipologia 

de Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre
Activitats/ Dispositius assistencials

Centre 

Sociosanitari

Mutuam Güell

UCP

Av. Mare de Déu de la 

Salut, 49-51

08024 Barcelona

cssguell@mutuam.com 932133466 932133400

Ingrés a llits propis.  Atenció continuada 

presencial 24 hores, ingressos a la unitat 

24hx365 dies. Atenció psicosocial i espiritual 

a pacients i famílies 365 dies a l’any. Grups 

de dol

Hospital Hestia 

Palau
UCP

c/ Pare Claret, 135

08025 Barcelona
931171074

Ingrés a llits propis.  Atenció continuada 

presencial 24 hores

Hospital de la 

Santa Creu i 

Sant Pau

UCP
Sant Quintí, 89

08041 Barcelona
935537500 932919000

Ingrés a llits propis. Ingrés a càrrec de 

l'equip: a llits aliens. Atenció a les Consultes 

externes. Atenció a l'Hospital de dia. 

Interconsulta hospitalària. Assessorament 

telefònic al pacient o familiar, 

Assessorament a professionals d'atenció 

primària. Assessorament a PADES

Hospital de la 

Santa Creu i 

Sant Pau

UFISS
Sant Quintí, 89

08041 Barcelona
935537500 932919000 Interconsulta hospitalària

Hospital 

Evangèlic
UCP

Camelies, 15-17

08024 Barcelona
932859955

Ingrés a llits propis, Atenció continuada 

presencial 24 hores grups de suport a les 

famílies per atenció al dol



Continuació de Barcelona Dreta

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Barcelona Dreta (RS Barcelona)

Nom del centre
Tipologia 

de Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre
Activitats/ Dispositius assistencials

PADES Gràcia PADES

Centre Sociosanitari 

Mutuam Güell                           

Mare de Déu de la Salut, 

49-51

08024 Barcelona

padesgr@mutuam.com 932853265 932133400

Visita domiciliaria, assessorament 

telefònic al pacient o familia, 

assessorament a professionals d'atenció 

primària. 

PADES Dreta 

Eixample
PADES

C/ Ausiàs Marc, 39

08010 Barcelona
padesdr@mutuam.com 932478226 932656050

Visita domiciliaria, assessorament 

telefònic al pacient o familia, 

assessorament a professionals d'atenció 

primària. 

PADES

Guinardó-Nou 

Barris Sud

PADES
C/ Matanzas, 33

08027 Barcelona
padesguinardo@mutuam.com 933613903

Visita domiciliària. Assessorament 

telefònic al pacient o familiar. 

Assessorament a professionals d'atenció 

primària.

PADES Maragall PADES

Hestia Palau                   

C. St. Antoni Maria 

Claret, 178-200                          

08025 - Barcelona

931171074

Visita domiciliària. Assessorament 

telefònic al pacient o familiar. 

Assessorament a professionals d’atenció 

primària.



Retorn

Cobertura territorial dels PADES: AGA Barcelona Dreta

PADES                                                                         

Dreta Eixample

PADES

Gràcia

PADES                                                           

Guinardó-Nou Barris

PADES                                

Maragall

ABS Barcelona 2G Dreta 

Eixample

ABS Barcelona 6A 

Camp d’en Grassot

ABS Barcelona 7A 

Sanllehy

ABS Barcelona 9C 

Congrés

ABS Barcelona 2H 

Passeig de Sant Joan

ABS Barcelona 6B Vila 

de Gràcia

ABS Barcelona 7B 

Sardenya

ABS Barcelona 9A
Sagrera

ABS Barcelona 2I Sagrada 

Família

ABS Barcelona 6C 

Gràcia

ABS Barcelona 7G 

Guinardó

ABS Barcelona 10E 

Encants

ABS Barcelona 2J 

Monumental
ABS Barcelona 6E

ABS Barcelona 10F Camp 

de l’Arpa

ABS Barcelona 2K 

Sagrada Família



Continuació de Barcelona Litoral Mar

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Barcelona Litoral Mar (RS Barcelona)

Nom del centre
Tipologia de 

Recurs 
Seu i Adreça E-mail Telèfon recurs

Telèfon 

centre
Activitats/ Dispositius assistencials

Centre Fòrum UCP
Llull, 410

08019 Barcelona
geriatriaadmforum@parcdesalutmar.cat

933268500

Ext. 25090
933268500

Ingrés a llits propis. Interconsulta 

hospitalària

PADES Sant Martí 

Sud
PADES

Carrer Ausiàs March,39

08010 Barcelona
padesiags@parcsalutmar.cat

933268500

Ext. 8064 i 8518
933268500 Visita domiciliària

Hospital del Mar UFISS
Passeig Maritim, 25-29

08003 Barcelona
ufiss@parcdesalutmar.cat 932483604 932483000

Atenció a les Consultes externes. 

Interconsulta hospitalària

PADES Ciutat 

Vella Barceloneta
PADES

Clínica Barceloneta. 

Pescadors, 88-94

08003 Barcelona

932214700

Visita domiciliària. Assessorament 

telefònic al pacient o familiar. 

Assessorament a professionals 

d'atenció primària. Atenció continuada 

presencial 12 hores de dilluns a 

diumenge i festius.

PADES Sant Martí 

Nord
PADES

Bac de Roda, 202

08020 Barcelona
padesm@mutuam.com 933030387

Visita domiciliària multidisciplinar. 

Assessorament telefònic al pacient o 

familiar. Assessorament a professionals 

d'atenció primària.  Atenció continuada 

de dilluns a diumenge de 8 a 20h

PADES reforç 

Blauclínic
PADES Clínica Barceloneta 932214701

Visita domiciliària. Assessorament 

telefònic al pacient o familiar. 

Assessorament a professionals 

d'atenció primària. Atenció continuada 

presencial de dilluns a divndres de 15h-

20h.Caps de setmana i festius de 8h-

20h



Retorn

Cobertura territorial dels PADES: AGA Barcelona Litoral Mar 

PADES                                                                         

Ciutat Vella-

Barceloneta                                                                      

PADES

Sant Martí Sud

PADES                                                           

St. Martí Nord

PADES                      

Reforç Blauclínic

ABS Barcelona 1A 

Barceloneta

ABS Barcelona 10A Vila 

Olímpica

ABS Barcelona 10G El 

Clot

ABS Barcelona 1A 

Barceloneta

ABS Barcelona 1B Casc 

Antic

ABS Barcelona 10B 

Ramon Turró

ABS Barcelona 10H Sant 

Martí

ABS Barcelona 1B Casc 

Antic

ABS Barcelona 1C Gòtic
ABS Barcelona 10C 

Poble Nou

ABS Barcelona 10 J 

Verneda Sud
ABS Barcelona 1C Gòtic

ABS Barcelona 1D Raval 

Sud

ABS Barcelona 10D 

Besós

AABS Barcelona 10I La 

Pau

ABS Barcelona 1D Raval 

Sud

ABS Barcelona 1E Raval 

Nord-Dr. Sayé

ABS St. Adrià del Besòs 

2-La Mina

ABS Barcelona 1E Raval 

Nord-Dr. Sayé

ABS Barcelona 10A Vila 

Olímpica

ABS Barcelona 10B 

Ramon Turró

ABS Barcelona 10C 

Poble Nou

ABS Barcelona 10D 

Besós



Continuació de Barcelona Nord

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Barcelona Nord (RS Barcelona)

Nom del 

centre

Tipologia 

de 

Recurs 

Seu i Adreça E-mail
Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre

Activitats/ Dispositius 

assistencials

Hospital 

Universitari 

General de la 

Vall d'Hebron

UFISS
Pg. De la Vall d'Hebron, 

119-129

08035 Barcelona

932746100 

etx. 6575

663859915

663859914

934893000 

Atenció a les Consultes externes. 

Atenció a l'Hospital de dia. 

Interconsulta hospitalària. 

Assessorament telefònic al pacient o 

familiar

Parc Sanitari 

Pere Virgili
UCP

Esteve Terrades, 30 

Edifici Llevant

08023 Barcelona

932594096 932594000 Ingrés a llits propis

PADES                        

Vallcarca-

Carmel

PADES

Parc Sanitari Pere Virgili                                 

Esteve Terrades, 30 

Edifici Llevant

08023 Barcelona

Pades Nord:

Pades.nord@perevirgili.cat

Pades Sud:

Pades.sud@perevirgili.cat

Pades Nord:

932594038

Pades Sud:

932594039

932594000 

Visita domiciliària. Assessorament 

telefònic al pacient o familiar. 

Assessorament a professionals 

d'atenció primària



Continuació de Barcelona Nord

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Barcelona Nord (RS Barcelona)

Nom del 

centre

Tipologia 

de Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre
Activitats/ Dispositius assistencials

PADES Nou

Barris
PADES

CAP Turó                              

Cadí, 58-62

08031 Barcelona

padesnb.ics@gencat.cat  

dgarolera.pbcn@ics.scs.es
934074057 934074055

Visita domiciliària. Assessorament telefònic 

al pacient o familiar. Assessorament a 

professionals d'atenció primària.

PADES 

Guinardó-Nou 

Barris Sud

PADES
Carrer Matanzas, 33

08027 Barcelona
933613903

Visita domiciliària. Assessorament telefònic 

al pacient o familiar. Assessorament a 

professionals d'atenció primària.

Clínic Trallero

Recurs 

privat de 

Cures 

Pal·liatives

Muntaner 555, esc B,    

entr. 2ª

08022 Barcelona

932546903

Ingrés a càrrec de l'equip: a llits aliens. 

Atenció a les Consultes externes, 

Interconsulta hospitalària. Visita 

domiciliària. Atenció continuada telefònica 

24 hores (no vàlid contestador). 

Assessorament telefònic al pacient o 

familiar. Atenció continuada presencial 24 

hores

PADES Horta PADES
Carrer Porrere, 15-17                    

08042 - Barcelona
pades.merced@hospitalaries.es 934270500

Visita domiciliària. Assessorament telefònic 

al pacient o familiar. Assessorament a 

professionals d'atenció primària

PADES Sant 

Andreu
PADES

Carrer Pare Claret, 

135 08025 -

Barcelona
931171074

Visita domiciliària. Assessorament telefònic 

al pacient o familiar. Assessorament a 

professionals d'atenció primària



Retorn

Cobertura territorial dels PADES: AGA Barcelona Nord

PADES                                                                         

Vallcarca-Carmel

PADES

Guinardó-Nou 

Barris Sud 

PADES                                                           

Nou Barris 

PADES                                

Sant Andreu 

PADES                        

Horta

ABS Barcelona 5E Sant 

Gervasi

ABS Barcelona 8J 

Cotseres
ABS Barcelona 8C Turó-Vilapicina

ABS Barcelona 9E Bon 

Pastor ABS Barcelona 7D Horta

ABS Barcelona 6D 

Vallcarca

ABS Barcelona 8F Guineueta ABS Barcelona 9F 

Trinitat Vella

ABS Barcelona 7E Sant 

Rafael

ABS Barcelona 7C El 

Carmel
ABS Barcelona 8G Roquetes

ABS Barcelona 9H Sant 

Andreu

ABS Barcelona 7F 

Lisboa

ABS Barcelona 8H Ciutat 

Meridiana

ABS Barcelona 9I 

Casernes

ABS Barcelona 8I Xafarines

ABS Bacelona 8K Porta

ABS Barcelona 8L Prosperitat 

Verdum



Continuació de Barcelona Esquerra

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Barcelona Esquerra (RS Barcelona)

Nom del centre
Tipologia 

de Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre
Activitats/ Dispositius assistencials

Hospital Clínic i 

Provincial de 

Barcelona

UFISS
C/ Villarroel, 170

08036 Barcelona
932275745 932275400 Interconsulta hospitalària. 

Hospital Clínic i 

Provincial de 

Barcelona

UCP
C/ Villarroel, 170

08036 Barcelona
932271785 932275400

Ingrés a llits propis a planta 

d'hospitalització mixta 

oncohematològica. Consultes 

externes. Hospital de dia. Interconsulta 

hospitalària.

Centre Sociosanitari

Blauclinic Dolors 

Aleu

UCP

Marques santa Anna, 

9

08023

Barcelona

934343216
Ingrés a llits propis.  Atenció 

continuada presencial 24 hores

PADES                  

Sants-Montjuïc
PADES

Rei Martí, 44

08014 Barcelona
932966293

Visita domiciliària. Assessorament 

telefònic al pacient i/o família. 

Assessorament a professionals 

d’atenció primària. Atenció continuada 

de dilluns a divendres de 8 a 20h. 

Caps de setmana i festius de 8 a 20h.

PADES Les Corts PADES
Rei Martí, 44

08014 Barcelona
padescorts@mutuam.com 932966293

Visita domiciliària. Assessorament 

telefònic al pacient i/o família. 

Assessorament a professionals 

d’atenció primària. Atenció continuada 

de dilluns a divendres de 8 a 20h. 

Caps de setmana i festius de 8 a 20h.



Continuació de Barcelona Esquerra

Nom del centre
Tipologia 

de Recurs 
Seu i Adreça E-mail Telèfon recurs

Telèfon 

centre
Activitats/ Dispositius assistencials

PADES 

Esquerra 

Eixample-Sants
PADES

C/ Ausiàs Marc, 39

08010 Barcelona
932478229

932656050

Visita domiciliària. Assessorament telefònic al 

pacienti/o familia. Assessorament a 

professionals d'atenció primària

PADES                           

Sarrià-Sant

Gervasi

PADES

Parc Sanitari Pere Virgili.       

Esteve Terrades, 30                       

Edifici Llevant

08023 Barcelona

pades.sud@perevirgili.cat 932594039 932594000

Visita domiciliària. Assessorament telefònic al 

pacient  o familiar. Assessorament a 

professionals d'atenció primària. 

PADES

Vallcarca-

Carmel

PADES

Parc Sanitari Pere Virgili.       

Esteve Terrades, 30                       

Edifici Llevant

08023 Barcelona

pades.sud@perevirgili.cat 932594038 932594000

Visita domiciliària. Assessorament telefònic al 

pacient  o familiar. Assessorament a 

professionals d'atenció primària. 

PADES Manso PADES
Carrer Ausiàs March, 38                     

08009 - Barcelona
padesmanso@mutuam.com 933613905

Visita domiciliària. Assessorament telefònic al 

pacient i/o família. Assessorament a 

professionals d'atenció primària. 

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Barcelona Esquerra (RS Barcelona)



Retorn

Cobertura territorial dels PADES: AGA Barcelona Esquerra

PADES                                                                         

Manso                                                                      

PADES

Sants - Montjuïc

PADES                                                         

Les Corts 

PADES                               

Sarrià-Sant Gervasi 

PADES                                 

Vallcarca-Carmel

PADES                   

Esquerra Eixample-

Sants

ABS Barcelona 2A 

Sant Antoni

ABS Barcelona 3A 

Les Hortes-Poble 

Sec

ABS Montnegre 4A ABS Barcelona 5A 

Marc Aureli

ABS Barcelona 5D 

Vallvidriera-Les

Planes

ABS Barcelona 2C 

Esquerra Eixample 

ABS Barcelona 2B Via 

Roma

ABS Barcelona 3C

Dr. Carles Riba
ABS Barcelona 4B 

Les Corts-Pedralbes

ABS Barcelona 5B 

Sant Elies

ABS Barcelona 2E 

Casanovas

ABS Barcelona 2D 

Universitat

ABS Barcelona 3D 

Bordeta
ABS Barcelona 4C 

Les Corts-Helios

ABS Barcelona 5C 

Bonaplata

ABS Barcelona 3E 

Sants

ABS Barcelona  3B 

Poble Sec-Montjuic

ABS Barcelona 3H 

La Marina
ABS Barcelona 3G 

Numància

ABS Barcelona 3I 

Badal



Retorn

Nom del 

centre

Tipologia 

de Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre
Activitats/ Dispositius assistencials

PADES atenció 

continuada
PADES

C/ Ausiàs Marc, 39

08010 Barcelona

932479447

Visita domiciliària. Assessorament telefònic al 

pacient i/o família. Assessorament a 

professionals d'atenció primària. Atenció 

continuada de dilluns a divendres de 20h-8h. 

Dissabte, Diumenges i festius 24h

PADES 

psicogeriatria
PADES

Carrer Porreres, 15-17                 

08042 - Barcelona
psicogeriatriapades.merced@hospitalaries.es 934270500

Visita domiciliària. Assessorament telefònic al 

pacient i/o família. Assessorament a 

professionals d'atenció primària. Atenció  de 

dilluns a divendres de 8 a 20h. 

Recursos específics d'atenció al final de la vida: suport a Barcelona ciutat



Cliqueu sobre la
Regió Sanitària a consultar

Catalunya Central

Inici

Regions 
Sanitàries



AGAs Catalunya Central

Navarcles-Sant Fruitós

Anoia

Bages - Solsonès

Berguedà

Osona

Cliqueu sobre l’AGA
a consultar

Inici

Regions 
sanitàries



Retorn

Cobertura territorial dels PADES: AGA  Anoia

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Anoia (RS Catalunya Central)

Nom del centre
Tipologia 

de Recurs 
Seu i Adreça E-mail 

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre
Activitats/ Dispositius assistencials

Consorci 

Sanitari de 

l’Anoia

UCP
Avinguda Catalunya, 11

08700 Igualada
eduaso@csa.cat 938075560

938075500       

ext. 6188

Ingrés a llits propis.  Interconsulta 

hospitalària. Assessorament telefònic al 

pacient o familiar. 

PADES 

Igualada
PADES

Avinguda Catalunya, 11

08700 Igualada
pades@csa.cat 938075558 938075500

Visita domiciliària i assessorament 

telefònic al pacient i família

PADES Igualada                                                                               

CSA

ABS Igualada rural

ABS Igualada 1

ABS Sta. Margarida de Montbui

ABS Calaf

ABS Sta. Coloma de Queralt

ABS Capellades

ABS Vilanova del Camí

ABS Piera

ABS Igualada 2



Continuació de 

Bages- Solsonès

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Bages- Solsonès (RS Catalunya Central)

Nom del centre
Tipologia de 

Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre

Activitats/ Dispositius 

assistencials

Fundació Sociosanitària 

de Manresa.                     

Hospital de Sant Andreu

UCP
Remei de Dalt, 1-3

08240 Manresa 
938743312 938743312

Ingrés a llits propis. Atenció a les 

Consultes externes, interconsulta 

hospitalària. Assessorament telefònic al 

pacient o familiar. Assessorament a 

professionals d'atenció primària.

Fundació Sociosanitària 

de Manresa.                 

Hospital de Sant Andreu

EAIA
Remei de Dalt, 1-3

08240 Manresa
938743312 938743312 Atenció a les Consultes externes

PADES TERRITORIAL 

(són 2)
PADES

Remei de Dalt, 1-6

082420

Manresa

admissionshsa@santandreusalut.cat 

938743312 

ex. 2301 a 

2306

938743312

Visita domiciliària. Assessorament 

telefònic al pacient o familiar. 

Assessorament a professionals d'atenció 

primària



Continuació de 

Bages- Solsonès

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Bages- Solsonès (RS Catalunya Central)

Nom del centre
Tipologia 

de Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre
Activitats/ Dispositius assistencials

Centre Sociosanitari 

del Solsonès
MEP

Pl. Guitart, 1

25280 Solsona
973481172 973481172 Ingrés a llits propis

PADES Solsona PADES

Centre Sociosanitari del 

Solsonés. Pl. Guitart, 1

25280 Solsona

973481808 973481172

Visita domiciliària. Assessorament 

telefònic al pacient i/o família. 

Assessorament a professionals 

d'atenció primària. Atenció i 

seguiment del dol. Tramitació de 

derivacions a la unitat Sociosanitaria.



Retorn

Cobertura territorial dels PADES: AGA  Bages-Solsonès

PADES TERRITORIAL 1
PADES TERRITORIAL 2 PADES SOLSONA                                               

ABS Artés ABS Manresa 1 ABS El Solsonès 

ABS Cardona ABS Manresa 3

ABS Manresa 2 ABS Montserrat

ABS Manresa 4 ABS Navarcles-St. Fruitós-Santpedor

ABS Moià-Castellterçol ABS Sant Vicenç de Castellet

ABS Navàs-Balsareny

ABS Sallent

ABS Sant Joan de Vilatorrada

ABS Súria



Retorn

Cobertura territorial dels PADES: AGA  Berguedà

PADES BERGA

ABS Alt Berguedà

ABS Berga

ABS Baix Berguedà

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Berguedà (RS Catalunya Central)

Nom del centre
Tipologia de 

Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs
Telèfon centre

Activitats/ Dispositius 

assistencials

Hospital Sant 

Bernabé
MEP

Ctra. de Ribes, s/n

08600 Berga
93 824 34 00 Ingrés a llits propis

PADES Berga PADES

Hospital Sant Bernabé. 

Ctra. Ribes, s/n

08600 Berga

esi@hsb.cat 606979792 93 824 34 00 Visita domiciliària



Continuació 

d’Osona

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Osona (RS Catalunya Central)

Nom del centre
Tipologia de 

Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs
Telèfon centre Activitats/ Dispositius assistencials

Hospital de la Santa 

Creu
EAIA

Rambla Hospital, 52

08500 Vic

mferrer@hsc.chv.cat

jroca@hsc.chv.cat
938833300 Atenció a les Consultes externes

Hospital de la Santa 

Creu
HD

Rambla Hospital, 52

08500 Vic

mferrer@hsc.chv.cat

fclapera@hsc.chv.cat

jroca@hsc.chv.cat

938833300 Atenció a l'Hospital de dia

Hospital de la Santa 

Creu
UCP

Rambla Hospital, 52

08500 Vic

eylla@hsc.chv.cat

aalbo@hsc.chv.cat

jespaulella@hsc.chv.cat

jroca@hsc.chv.cat

938833300

Ingrés a llits propis. Atenció a les Consultes 

externes. Atenció a l'Hospital de dia, 

Interconsulta hospitalària. Atenció continuada 

telefònica 24 hores (no Vàlid 

contestador),Assessorament telefònic al pacient 

o familiar. Assessorament a professionals 

d'atenció primària

Hospital de la Santa 

Creu
UFISS

Rambla Hospital, 52

08500 Vic

jespaulella@hsc.chv.cat

jroca@hsc.chv.cat
938833300 Interconsulta hospitalària

mailto:mferrer@hsc.chv.cat


Continuació 

d’Osona

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Osona (RS Catalunya Central)

Nom del centre

Tipologia 

de 

Recurs 

Seu i Adreça E-mail 
Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre
Activitats/ Dispositius assistencials

PADES TERRITORIAL                 

(són 2)
PADES

Hospital de la Santa Creu. 

Rambla Hospital 52

08500 Vic

jfabrego@hsc.chv.cat

nmolist@hsc.chv.cat

jespaulella@hsc.chv.cat

jroca@hsc.chv.cat

938833300         

extensió 9041 
938833300

Visita domiciliària, Atenció continuada 

telefònica 24 hores (no vàlid contestador) 

Assessorament telefònic al pacient o familiar, 

Assessorament a professionals d'atenció 

primària, Hospitalització domiciliària, atenció 

presencial 12h/7dies

Hospital Sant Jaume de 

Manlleu
MEP

Ctra. D'Olot, 7

08560 Manlleu
evivas@chv.cat 938520000 Ingrés a llits propis



Retorn

Cobertura territorial dels PADES: AGA  Osona

PADES TERRITORIAL (són 2)

ABS Centelles

ABS Vic Sud

ABS Vic Nord

ABS Tona

ABS St. Hipòlit de Voltregà

ABS Prats del Lluçanès

ABS Roda de Ter

ABS St. Quirze de Besora

ABS Sta. Eugènia de Berga

ABS Torelló-Vall de Gés

ABS Manlleu



Cliqueu sobre la
Regió Sanitària a consultar

Girona

Inici

Regions 
Sanitàries



AGAs Girona

Ripollès

Garrotxa

Alt Empordà

Gironès Nord-Pla
de l’Estany

Baix Empordà

Gironès Sud-Selva
Interior

Cliqueu sobre l’AGA
a consultar

Inici

Regions 
sanitàries



Continuació Alt Maresme i 

Selva Marítima

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Alt Maresme i Selva Marítima (RS Girona)

Nom del centre
Tipologia de 

Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre

Activitats/ Dispositius 

assistencials

Hospital Sociosanitari

Sant Jaume de Calella
MEP 

Sant Jaume, 209-217

08370 Calella
ahernandez@salutms.cat

937690201

Ext. 2324
937690201

Ingrés a llits propis. Atenció 

continuada presencial 24 hores

Hospital Comarcal de 

Balmes
MEP

Hospital Comarcal de Blanes 

Accés Cala Sant Francesc, 5

17300 Blanes

rmassa@salutms.cat
972353264

Ext. 1715
972353264

Ingrés a llits propis. Atenció 

continuada presencial 24 hores

PADES CSMS (2

equips per a tot el 

territori de la CSMS 

ubicats a Blanes)

PADES

Hospital Sociosanitari Sant 

Jaume de Blanes

c/ Mossèn Jaume Arcelòs, 1

17300 Blanes

padescsms@salutms.cat
972358791

696929796
972355891

Visita domiciliària de valoració i de 

seguiment. Control i assessorament 

telefònic al pacient o família, 

Coordinació i assessorament a 

professionals d’atenció primària, 

(Horari de 8 a 20 hores de dilluns a 

divendres)

PADES Selva Marítma PADES

Hospital Sociosanitari Sant 

Jaume de Blanes   Carrer 

Mossèn Jaume Arecelòs, 1                                      

17300 - Blanes

padesselva@salutms.cat

696929769 

telf. Per 

pacients

972358791 

despatx

Visita domiciliària. Control i 

assessorament telefònic al pacient o 

familiar. Coordinació i assessorament 

amb professionals d'atenció primària. 

(Horari de 8 a 20 hores de dilluns a 

divendres)



Retorn

Cobertura territorial dels PADES: AGA  Alt Maresme i Selva Marítima

PADES CSMS                                                                                                                   
PADES SELVA 

MARÍTIMA

ABS Calella ABS Canet de Mar

ABS Canet de Mar ABS Pineda de Mar

ABS Malgrat de Mar ABS Tordena

ABS Pineda de MaR ABS Calella

ABS Tordera ABS Malgrat de Mar

ABS Lloret de Mar ABS Blanes

ABS Blanes ABS Lloret de Mar



Retorn

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Baix Empordà (RS Girona)

Nom del centre
Tipologia 

de Recurs 
Seu i Adreça E-mail Telèfon recurs

Telèfon 

centre
Activitats/ Dispositius assistencials

Palamós Gent Gran

Serveis de Salut Integrats

Baix Empordà AIE

MEP
C/ Provença, 36

17230 Palamós
dpuigbo@ssibe.cat 972609531 972609292 Ingrés a llits propis

PADES Baix Empordà PADES

Palamós Gent Gran

Serveis de Salut Integrats Baix

Empordà AIE

C/ Provença, 36

17230 Palamós

csabria@ssibe.cat 619372748 972609292

Visita domiciliària. Assessorament telefònic 

al pacient o familiar. Assessorament a 

professionals d'atenció primària

PADES                                                                                                                        

Baix Empordà

ABS La Bisbal de l’Empordà

ABS Palafrugell

ABS Palamós

ABS Sant Feliu de Guíxols

ABS Torroella de Montgrí

Cobertura territorial dels PADES: AGA  Baix Empordà



Retorn

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Alt Empordà (RS Girona)

Nom del 

centre

Tipologia 

de Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre
Activitats/ Dispositius assistencials

Centre 

Sociosanitari 

Bernat Jaume

UCP
Joaquím Cosí Fortunet, s/n

17600 Figueres
972501400 972673400

Ingrés a llits propis. Atenció a les 

Consultes externes, atenció continuada 

en forma localitzada

PADES Alt 

Empordà
PADES

Centre Sociosanitari Bernat Jaume

Joaquim Cosí Fortunet, s/n

17600 Figueres
pades@salutemporda.cat 972673400 972673400

Visita domiciliària. Atenció continuada 

telefònica 24 hores (no vàlid 

contestador). Assessorament telefònic 

al pacient o familiar. Assessorament a 

professionals d'atenció primària

Cobertura territorial dels PADES: AGA  Alt Empordà

PADES                                                                                                                        

Alt Empordà

ABS Bàscara

ABS L’Escala

ABS Figueres

ABS La Jonquera

ABS Llançà

ABS Peralada

ABS Roses



Retorn

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Garrotxa (RS Girona)

Nom del 

centre

Tipologia 

de Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs

Telèfon 

centre
Activitats/ Dispositius assistencials

Hospital 

d’Olot

Comarcal de 

la Garrotxa

MEP 
Avda. Països Calalans, 86

17800 Olot
atenciocronicitat@hospiolot.cat 637369607

Ingrés a llits propis. Atenció continuada 

presencial les 24 hores

PADES           

Garrotxa
PADES

Avda. Països Calalans, 86

17800 Olot PADES@hospiolot.cat
637369560

637369561
972261800

Interconsulta hospitalària i urgències. 

Visita domiciliària. Assessorament 

telefònic al pacient o familiar. 

Assessorament a professionals d’atenció 

primària. Gestió de recursos de suport..

Cobertura territorial dels PADES: AGA Garrotxa

PADES                                                                                                                        

Garrotxa                                                                                 

ABS Besalú

ABS Olot

ABS Sant Joan de les Fonts

ABS Vall d'en Bas



Continuació Gironès 

Sud i Selva Interior

Nom del 

centre
Tipologia 

de Recurs 
Seu i Adreça E-mail Telèfon recurs

Telèfon 

centre
Activitats/ Dispositius assistencials

Hospital 

Santa 

Caterina
UCP

Dr. Castany, s/n                                                  

(Parc Hospitalari Martí i Julià)

17190 Salt

cpaliatives.hsc@ias.cat

972182600                     

ext. 1540-1545    

647333123

972182600

Ingrés a llits propis. Atenció a les 

Consultes externes. Atenció a l'Hospital 

de dia. Interconsulta hospitalària. 

Assessorament telefònic al pacient o 

familiar. Assessorament a professionals 

d'atenció primària

PADES 

Selva 

Interior

PADES

Dr. Castany, s/n                                                     

(Parc Hospitalari Martí i Julià)

17190 Salt

pades.ias.girona.ics@gencat.cat

972182600                        

ext. 1540-1545                  

647333123

972182600

Visita domiciliària conjuntament amb 

Atenció Primària, en casos puntuals. 

Assessorament telefònic al pacient o 

familiar. Assessorament a professionals 

d'atenció primària

PADES 

Mutuam
PADES

Centre Güell

Carrer Joan Pons, 6                                                              

170014 - Girona

pades.mutuam.girona.ics@gencat.cat 669275781 972171819

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Gironès Sud i Selva Interior                                                                               

(RS Girona)



Retorn

Cobertura territorial dels PADES: AGA Gironès Sud i Selva Interior

PADES                                                                                                                        

Selva Interior
PADES MUTUAM

ABS Anglès ABS Girona 2

ABS Arbúcies-St. Hilari ABS Girona 3

ABS Sta. Coloma de Farners ABS Salt

ABS Sils-Vidreres-Maçanet ABS Cassà de la Selva

ABS Breda-Hostalrich



Continuació Gironès Nord 

i Pla de l’Estany

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA: Gironès Nord i Pla de l’Estany (RS Girona)                                                                              

Nom del centre
Tipologia      

de Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs
Telèfon centre Activitats/ Dispositius assistencials

Clínica Salus

Infirmorum
MEP 

Av. Mossèn Lluis Constans, 

130

17820 Banyoles

972570208
Ingrés a llits propis. Atenció a l'Hospital 

de dia 

Hospital Santa 

Caterina. Parc 

Hospitalari Martí i 

Julià

UCP
Carrer Dr. Castany, s/n                                                         

17190 - Salt
cpaiatives.hsc@ias.cat

972182600 

ext 1540-

1545   

647333123

972182600

Ingrés a llits propis, Atenció a les 

Consultes externes. Atenció a l'Hospital 

de dia. Interconsulta hospitalària. 

Assessorament telefònic al pacient o 

familiar. Assessorament a professionals 

d'atenció primària

PADES Gironès i 

Pla de l'Estany
PADES

Centre Güell

Carrer Joan Pons, 6                                                              

170014 - Girona

pades.girona.ics@gencat.cat 972940200

Visita domiciliària. Assessorament 

telefònic al pacient o familiar. 

Assessorament a professionals 

d'atenció primària

PADES Mutuam PADES

Centre Güell

Carrer Joan Pons, 6                                                              

170014 - Girona

pades.mutuam.girona.ics@gencat.cat 669275781 972171819



Retorn

Cobertura territorial dels PADES: AGA Gironès Nord i Pla de l’Estany

PADES                                                            

Gironès Nord i Pla de l’Estany PADES MUTUAM

ABS Celrà ABS Girona 2

ABS Girona 1 ABS Girona 3

ABS Girona 4 ABS Salt

ABS Sarrià de Ter ABS Cassà de la Selva

ABS Banyoles



Retorn

Recursos específics d'atenció al final de la vida per AGA Ripollès (RS Girona)

Nom del 

centre

Tipologia 

de Recurs 
Seu i Adreça E-mail

Telèfon 

recurs
Telèfon centre Activitats/ Dispositius assistencials

Hospital de 

Campdevànol
MEP 

Crta. Gombrèn, 20

17530 Campdevànol

aanglada@hoscamp.com

mlopez@hoscamp.com

mgali@hoscamp.com

972730013

Ingrés a càrrec de geriatria (llits de medicina 

interna i convalescència). Interconsulta 

hospitalària. Assessorament telefònic a 

pacient i familiars. Assessorament a 

professionals de AP. Atenció a hospital de dia

PADES 

Ripollès
PADES

Hospital de 

Campdevànol

Crta. Gombrèn, 20

173530 Campdevànol

pades@hoscamp.com 972730847 972730013

Horari visita domiciliària de dilluns a divendres 

(estiu: 08:00-15:00 hivern: 9:00-17:00). 

Assessorament telefònic al pacient i família. 

Assessorament al professional d'atenció 

primària. Atenció a hospital de dia

Cobertura territorial dels PADES: AGA Ripollès

PADES                                                                                                                        

Ripollès                                                                                

ABS Ripoll-Sant Joan de les Abadesses

ABS Ribes de Freser-Campdevànol

ABS Camprodon
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	DIRCAT
	DIRCAT
	DIRCAT
	-
	CP 2019

	Una
	Una
	de
	les
	característiques
	diferencials
	del
	sistema
	sanitari
	català
	és
	l’existència
	d’una
	xarxa
	específica
	sociosanitària
	.

	L’organització
	L’organització
	de
	l’àmbit
	sociosanitari
	es
	fa
	des
	del
	Pla
	director
	sociosanitari
	,
	que
	és
	l’instrument
	d’informació
	estudi
	i
	propostes
	mitjançant
	el
	que
	el
	Departament
	de
	Salut
	determina
	les
	línies
	directrius
	per
	a
	impulsar,
	planificar
	i
	coordinar
	les
	actuacions
	a
	desenvolupar
	en
	l’atenció
	geriàtrica,
	l’atenció
	a
	les
	malalties
	neurològiques
	que
	poden
	cursar
	amb
	discapacitat,
	l’atenció
	a
	les
	demències
	i
	l’atenció
	al
	final
	de
	la
	vida
	.

	L’atenció
	L’atenció
	al
	final
	de
	la
	vida
	es
	realitza
	a
	tota
	la
	xarxa
	sanitària,
	incloent
	els
	serveis
	convencionals,
	de
	la
	xarxa
	d’atenció
	primària,
	de
	la
	sociosanitària
	i
	de
	la
	xarxa
	d’atenció
	hospitalària
	.
	Tot
	i
	això,
	els
	recursos
	específics
	de
	cures
	pal·liatives
	s’inclouen
	en
	la
	cartera
	de
	serveis
	sociosanitària
	.

	El
	El
	Directori
	de
	recursos
	específics
	de
	cures
	pal·liatives
	de
	Catalunya
	(
	Dircat
	-
	CP),
	recull
	la
	informació
	dels
	diferents
	recursos
	sociosanitaris
	que
	dediquen
	la
	seva
	activitat
	de
	una
	forma
	específica
	o
	majoritària
	a
	l’atenció
	a
	les
	persones
	que
	es
	troben
	en
	situació
	de
	malaltia
	avançada
	i
	terminal,
	per
	Àrea
	de
	Gestió
	Assistencial
	(AGA),
	i
	que
	de
	manera
	voluntària,
	han
	participat
	en
	el
	desenvolupament
	d’aquest
	projecte
	.

	Les
	Les
	dades
	d’aquesta
	nova
	edició
	del
	Dircat
	-
	CP
	han
	estat
	obtingudes
	a
	partir
	de
	les
	dades
	del
	Dircat
	-
	CP
	2017
	i
	registres
	del
	CatSalut
	i
	del
	Departament
	de
	Salut
	.
	Alhora,
	les
	dades
	han
	estat
	confirmades
	i
	actualitzades
	pels
	responsables
	de
	cada
	recurs
	abans
	de
	ser
	publicades
	.

	Es descriuen, a continuació i segons el Pla director sociosanitari del Departament de Salut, les principals 
	Es descriuen, a continuació i segons el Pla director sociosanitari del Departament de Salut, les principals 
	característiques dels serveis sociosanitaris de cures pal·liatives que es troben en el 
	Dircat
	-
	CP 2019.
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	Programa
	Programa
	Programa
	d’atenció
	domiciliària
	equips
	de
	suport
	(PADES)

	Són
	Són
	equips
	sanitaris
	de
	valoració
	i
	suport
	a
	domicili
	formats
	com
	a
	mínim
	per
	1
	metge/essa,
	2
	o
	3
	infermers/eres
	i
	1
	treballador/a
	social
	.
	Donen
	suport
	a
	l’atenció
	primària
	en
	aquells
	casos
	al
	domicili
	complexes
	que
	es
	beneficien
	de
	la
	interdisciplinarietat
	i
	de
	l’especialització
	.
	A
	més
	de
	realitzar
	atenció
	integral
	directa,
	tenen
	un
	paper
	important
	en
	la
	gestió
	de
	casos
	complexes,
	en
	la
	coordinació
	de
	recursos
	entre
	nivells
	assistencials
	i
	també
	en
	la
	docència
	a
	la
	xarxa
	d’atenció
	primària
	.

	Unitats
	Unitats
	funcionals
	interdisciplinàries
	sociosanitàries
	(UFISS)

	Són
	Són
	equips
	de
	suport
	interdisciplinaris
	especialitzats
	que
	treballen
	en
	els
	diferents
	serveis
	de
	l’hospital
	d’aguts
	donant
	suport
	en
	la
	valoració
	i
	control
	d’aquells
	grups
	de
	pacients
	diana,
	que
	majoritàriament
	són
	la
	població
	geriàtrica
	i
	les
	persones
	amb
	malaltia
	avançada
	i
	terminal
	.
	També
	atenen
	a
	pacients
	que
	han
	estat
	adreçats
	a
	aquestes
	unitats
	des
	de
	l’atenció
	primària
	.
	Els
	equips
	que
	orienten
	la
	seva
	activitat
	a
	l’atenció
	al
	final
	de
	la
	vida
	són
	les
	UFISS
	de
	Cures
	pal·liatives,
	destinades
	a
	l’atenció
	global
	de
	persones
	en
	situació
	de
	malaltia
	avançada
	(especialment
	a
	persones
	amb
	càncer),
	i
	les
	UFISS
	Mixtes,
	unitats
	que
	es
	troben
	en
	hospitals
	de
	menor
	complexitat
	i
	combinen
	l’atenció
	a
	malalts
	geriàtrics
	i
	a
	malalts
	amb
	malaltia
	crònica
	evolutiva
	en
	fase
	terminal
	.

	Equips
	Equips
	d’avaluació
	integral
	ambulatòria
	(EAIA)

	Són
	Són
	serveis
	sanitaris
	d’atenció
	diürna
	ambulatòria
	.
	Aquestes
	unitats
	fan
	visites
	per
	consulta
	d’avaluació
	integral
	i
	seguiment
	especialitzat
	i
	també
	avaluacions
	interdisciplinàries
	.
	Les
	EAIA
	es
	diferencien
	en
	diferents
	tipologies
	segons
	la
	població
	a
	la
	qui
	va
	dirigida
	la
	seva
	activitat
	.
	Les
	EAIA
	de
	Cures
	Pal·liatives,
	equips
	multidisciplinars
	especialitzats
	en
	cures
	pal·liatives,
	desenvolupen
	la
	seva
	activitat
	amb
	persones
	amb
	malaltia
	avançada
	i
	terminal,
	i
	les
	EAIA
	polivalents
	combinen
	l’atenció
	a
	malalts
	geriàtrics,
	amb
	trastorns
	cognitius
	i
	terminals
	.

	Hospital
	Hospital
	de
	dia

	Són
	Són
	serveis
	d’atenció
	diürna
	ambulatòria
	destinats
	a
	persones
	amb
	malaltia
	avançada
	i
	terminal,
	que
	requereixen
	mesures
	integrals
	de
	recolzament,
	rehabilitació,
	tractament
	o
	diagnòstic
	i
	seguiment
	especialitzat
	en
	règim
	ambulatori
	diürn
	.
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	Unitats
	Unitats
	Unitats
	de
	Cures
	Pal·liatives

	Són
	Són
	serveis
	d’hospitalització
	destinats
	a
	malalts
	en
	situació
	de
	malaltia
	avançada
	o
	en
	procés
	de
	final
	de
	vida
	que
	necessiten
	tractaments
	continuats
	en
	règim
	d’hospitalització
	.
	El
	control
	de
	símptomes
	i
	el
	suport
	emocional
	a
	la
	persona
	malalta
	i
	a
	la
	seva
	família
	són
	també
	objectius
	que
	tenen
	aquestes
	unitats
	.
	La
	patologia
	predominant
	és
	l’oncològica
	.
	Aquest
	tipus
	d’unitats
	poden
	estar
	en
	centres
	sociosanitaris
	o
	en
	unitats
	sociosanitàries
	d’hospitals
	d’aguts
	.

	Unitats
	Unitats
	de
	mitja
	estada
	polivalent

	Són
	Són
	unitats
	sociosanitàries
	d’hospitalització
	ubicades
	en
	territoris
	en
	els
	que
	per
	la
	seva
	dimensió
	i
	criteris
	de
	planificació,
	segons
	el
	número
	d’habitants,
	no
	justifica
	que
	hi
	hagin
	unitats
	específiques
	de
	convalescència
	ni
	cures
	pal·liatives
	.
	S’estima
	que
	aquestes
	unitats
	atenen
	aproximadament
	un
	60
	%
	de
	persones
	amb
	perfil
	de
	convalescència
	i
	un
	40
	%
	de
	persones
	amb
	necessitats
	d’atenció
	pal·liativa
	.
	Aquest
	tipus
	d’unitats
	poden
	estar
	en
	centres
	sociosanitaris
	o
	en
	unitats
	sociosanitàries
	d’hospitals
	d’aguts
	.

	Equip
	Equip
	mixt
	de
	Cures
	pal·liatives
	infantil

	Equips
	Equips
	interdisciplinars
	de
	suport,
	ubicats
	en
	centres
	hospitalaris
	monogràfics
	infantils
	.
	Realitzen
	activitat
	pròpia
	de
	Unitats
	de
	cures
	pal·liatives
	i
	d’equips
	PADES
	,
	en
	funció
	de
	les
	necessitats
	que
	presenta
	la
	persona
	atesa,
	i
	els
	seu
	entorn
	cuidador,
	i
	la
	fase
	evolutiva
	de
	la
	malaltia
	.

	Recurs
	Recurs
	privat
	de
	cures
	pal·liatives

	Són
	Són
	unitats
	i/o
	equips
	assistencials
	en
	centres
	de
	titularitat
	privada
	que
	ofereixen
	atenció
	pal·liativa
	.
	S’inclouen
	en
	aquest
	grup
	recursos
	d’internament,
	recursos
	d’atenció
	domiciliària,
	així
	com
	altres
	recursos
	que
	puguin
	haver
	en
	aquests
	centres
	privats
	.

	Recurs
	Recurs
	específic
	no
	assistencial
	de
	Cures
	Pal·liatives

	Són
	Són
	centres,
	organitzacions
	i/o
	unitats
	que
	no
	ofereixen
	assistència
	sanitària
	però
	que
	fan
	activitats,
	majoritàriament,
	vinculades
	a
	les
	cures
	pal·liatives
	.
	Inclouen
	activitat
	de
	gestió,
	recerca,
	de
	formació
	i/o
	docència
	.
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	Hospital de la Santa 
	Creu
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	Rambla Hospital, 52
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