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El CUESB és:  
» Servei Permanent: atén les 24 hores dels 365 dies de l’any 
» Integra l’atenció a urgències i l’atenció a les emergències socials. 
» Estableix un únic centre referencial a la ciutat. 
» Actuació psicosocial (model integral). 
» Derivació posterior al servei de referència. 
» Hi treballen professionals en torn de matí, tarda, nit i caps de setmana: 
1 cap de departament, 5 caps de guàrdia, 10 treballadors socials, 6 
psicòlegs i 29 tècnics auxiliars 
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Competències del servei  

Urgències 
Socials 

Emergències 
Socials  
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Situacions d’urgència social 
més freqüents 

 
  

» Pèrdua sobtada de l’allotjament. 

» Pèrdua d’autonomia parcial o total. 

» Manca d’alimentació, principalment en situacions 

   d’especial vulnerabilitat: infància, gent gran, etc. 

» Abandonament d’infants o de persones grans. 

» Maltractaments. 

» Altres necessitats peremptòries puntuals:  

   medicació, desplaçament,... 
 

Urgències 
Socials 
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Actuacions d’urgència social  
 
» Protocol de complementació i suport a la xarxa bàsica  

de serveis socials. 
» Protocol d'assistència a desnonaments i desallotjaments. 

» Protocol d’atenció urgent a persones grans. 

» Protocol d'atenció a dones víctimes de violència de gènere. 

» Protocol d'atenció a persones que exerceixen el treball sexual. 

» Protocol d'atenció urgent a persones sense sostre. 

» Protocol d’atenció urgent a persones immigrants o sol·licitants d'asil o 

   refugi. 

» Protocol de complementació i suport al Servei de Teleassistència. 

» Altres: persones extraviades, turistes víctimes de robatori, … 

Urgències 
Socials 
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Situacions d’Emergència social 
més freqüents  

 
 » Persones que han estat víctimes d’una situació 

d’emergència: incendi, explosió, pèrdua sobtada, etc.  
que ha alterat la seva vida quotidiana i ha produït un 
desequilibri emocional sobre el que cal intervenir de 
manera immediata tant a nivell psicològic com social, 
per tal d’alleugerir el patiment de la persona i 
minimitzar el risc d’un estrès posttraumàtic.  

 

Emergències 
Socials  
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         Actuacions  d’emergència social: 
Emergències 

Socials  

» Atencions ordinàries: Incendi, explosions, desallotjaments preventius, 
etc. Sempre que Bombers considerin que cal facilitar ajut social als 
afectats. 

 
» Plans d’Emergència Municipal: Sempre que el Director o Director 

Tècnic del Pla així ho consideri. 
 
» Pla d’Acció del Grup Social: Sempre que el Director/a o Director/a 

Tècnic del Pla (Gerent de l'Àrea de Qualitat de Vida  i Director de 
Família i Serveis Socials, respectivament)  així ho consideri.  

    5 Procediments específics: - Operació Fred 
           - Onada de Calor 
           - Emergències Massives 
           - Suport Psicològic 
           - Atenció a dones víctimes   
                                        d’extrema violència 
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         Mapa de processos del CUESB 
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Atenció telefònica 
9.684 Trucades telefòniques: 

6.648  Demandes telefòniques d’informació  i/o assessorament 

Atencions a domicili 
2.439 Caigudes 

3.687 Actuacions a domicili: suport AVD, valoracions 

133 Asistencia en desnonaments i desallotjaments 

Atenció Presencial (CUESB) 

1.292 Entrevistes 

947 Demandes  presencials d’informació i/o assessorament  

Recursos activats 
344 Ingressos d’Urgència en Residència 

1.245 Pernoctacions en pensió 

407 Ajudes econòmiques d’urgència 

U 
R 
G 
È 
N 
C 
I 
E 
S 
 

Dades 2011: 
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Actuacions 
37 Actuacions ordinàries 

3 Actuacions motivades per l’activació de Pla Municipal d’Emergències  

10 Actuacions motivades per activació PAGLS 

736 Persones ateses 

400 Persones allotjades 
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Línies de futur: 
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Pressupost  Emergències Socials                           
2011 – 2012 (Cap. 2) 

            2011                                            2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El cost de l’obra del nou centre és de 2.020.000 €. Aquesta xifra no està 
inclosa en el pressupost del quadre. 

+ 
91,5% 

2. 075.966 € 3. 975.966 € 
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Nova ubicació 
Característiques nou equipament 

Adreça c/ Llacuna, 25-31; c/ Ramon 
Turró, 161-163 

Dimensions Superfície de 1.041,02 m2 sostre 
aproximat 1.682,04 m2 

Descripció Resta d’un recinte fabril, amb 
grau de protecció C, amb 
qualificació urbanística. Es 
proposa utilitzar la planta baixa 
per al Centre d’Urgències i 
Emergències Socials de Barcelona 
(CUESB) i realitzar a la planta 
altell, amb entrada independent, 
un equipament d’allotjament 
temporal per actuacions puntuals 
d’urgència (operació fred, 
desallotjaments d’urgències, ...) 13 
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Calendari d’execució del nou centre 

Redacció 
d’avantprojecte 

i projecte 
executiu 

FEBRER 2012 

Aprovació 
Comissió de 

Govern 
1er 

SEMESTRE 
2012  

Concursos 
d’adjudicació 

dels 
projectes 

MARÇ 2012 

Concurs 
d’obres 

JULIOL 
2012 

Inici d’obres       
2on 

semestre  
2012 

Finalització 
d’obres 

2on 
semestre 

2013 
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  Nous serveis i accions que es 
duran a terme:  
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Obertura del servei d’ allotjament 
d’urgències i emergències  

» El Pla funcional del nou equipament contemplarà la creació d’un 
espai d’acollida i allotjament puntual per a persones i/o famílies 
que han patit una situació d’urgència o emergència social. 

 
» Comptarà amb espais per a l’allotjament, alguns d’ells adaptats per a 

famílies amb nens/es, serveis sanitaris i d’higiene, servei de rober i 
bugaderia, office,  menjador i sala d’esbarjo i relació, magatzem i 
consigna. 

 
» Amb l’obertura d’aquest servei disposarem de places per cobrir 

l’Operació Fred.  
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Protocol específic per a l’atenció urgent 
en situacions de desnonament  

i desallotjament 

» S’establirà un acord  amb l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de 
Barcelona de manera que el CUESB assisteixi a tots els 
desnonaments i desallotjaments que afectin a famílies i persones 
vulnerables: gent gran, persones amb discapacitats, malalties, etc. 
per tal de garantir el seu reallotjament immediat. 
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Creació d’un conveni per a la provisió 
urgent d’aliments bàsics 

» S’elaborarà un conveni amb establiments i/o grans superfícies 
que permeti al CUESB proporcionar d’immediat un lot d’aliments 
bàsics en situacions d’alta vulnerabilitat: famílies amb fills 
menors, gent gran, ... Alhora que derivarà amb caràcter preferent 
als afectats al seu centre de serveis socials de referència per 
garantir la continuïtat de l'atenció. 
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Projecció metropolitana 

» Regularitzar les atencions que sovint el CUESB ha de realitzar 
amb persones d'altres municipis, atès que pateixen situacions 
d'urgència o emergència a la nostra ciutat o son derivades des 
de qualsevol servei supramunicipal, mitjançant la formalització 
de protocols de col·laboració amb els municipis de l'àrea 
metropolitana per tal de garantir la continuïtat del treball que ja 
fa el CUESB i que els proporcioni suport en situacions 
humanitàries o de gran emergència.  
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Reorganització de l’equip de treball 

  » Millora de l’atenció a les persones en incorporar a la estructura 
ordinària del CUESB la figura del cap de torn, que garantirà en tot 
moment la pressa de decisions i la gestió dels recursos. 

 
 
  » Suport a la Direcció. S’incorporarà una nova figura amb tasques 

d’Adjunta a la direcció per tal d'exercir com a responsable de 
qualitat del CUESB,  garantir la cadena de comandament 
municipal, exercir com a representant municipal en absència del 
Cap de Departament i assumir tasques de suport en situacions de 
gran emergència a la ciutat. 
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Elaboració de nous protocols de 
col·laboració amb els grups d’intervenció 

municipal: Bombers (SPEIS), Sanitat 
(SEM-061), i revisió del protocol amb la  

Guàrdia Urbana (GUB) 
 » Millorar la resposta municipal en situacions d'urgència o 

d'emergència a la ciutat, sistematitzant les coordinacions amb els 
altres grups d'intervenció mitjançant l'establiment de protocols 
d'actuació conjunta. 
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Elaboració i implantació de nous acords 
de col·laboració amb d’altres serveis 
implicats en l’atenció a urgències i 

emergències socials: Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya - 
Institut de Medicina Legal de Catalunya 

(IMLC), Mossos d’Esquadra, ...  

» Establir el marc de col·laboració mitjançant protocols amb altres 
serveis i departaments extra municipals, amb competències en 
l'àmbit de les urgències i emergències, per tal de garantir una 
sistemàtica d'intervenció conjunta. 
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Protocol de col·laboració amb l' Institut 
Municipal de Persones amb Discapacitat 

(IMD) 

» S’establirà un protocol amb l' Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat per tal de garantir la cobertura urgent de les seves 
necessitats, en les urgències i emergències socials, mitjançant 
recursos adaptats. 

23 

Quarta Tinença d’Alcaldia Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 



Creació del Centre Mòbil d’Atenció a 
Emergències “Centre de Comandament 

Avançat” 

» Adquisició d'un Centre Mòbil d'atenció (Centre de Comandament 
Avançat) que permeti en situacions de gran emergència 
desplaçar el centre logístic del CUESB al lloc del sinistre, per a 
tenir capacitat in situ de gestionar les  bases de dades 
generades, facilitar la recerca de recursos i la coordinació d'equip.  

 
 En definitiva, per a millorar l'atenció a les persones. 
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Incorporació al CUESB de millores 
tecnològiques 

» Adquirir un sistema de radiocomunicació com a eina fonamental 
d’intercomunicació entre els professionals de CUESB i com a 
complementació de la telefonia mòbil per a garantir la comunicació 
en qualsevol indret de la ciutat.    
 

» Incorporar sistemes de localització (GPS) que permetin estudis per 
zones de la ciutat de manera que es puguin establir si s’escau, 
projectes d’actuació preventiva per exemple en l’atenció a caigudes 
domiciliaries de gent gran sense servei de teleassistència. 
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Projecte de creació d’un cos de 
voluntaris socials 

» Creació del cos de voluntaris socials  amb la col·laboració amb 
el Departament de Gent Gran de la Àrea de Qualitat de Vida i 
de les xarxes de gent gran existents, i vinculat amb el Consell 
de la Gent Gran de la Ciutat, per fer de l'experiència de vida un 
valor afegit en l’acompanyament de persones afectades per 
una situació d’urgència o d’emergència. 
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Programa de formació per a la xarxa  
de serveis socials bàsics 

» El CUESB dissenyarà i desenvoluparà un pla de formació per a 
tots els professionals dels serveis socials bàsics de manera que 
puguin realitzar les atencions psicosocials bàsiques en una situació 
de gran emergència a la ciutat. 
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Departament d’Urgències i Emergències Socials 
Direcció de Família i Serveis Socials 
AREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS 
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