




 
 Detectar la necessitat estructural o sanitària del centre 

 Redactar un pla funcional de l’equipament sanitari 

 Sol·licitar el terreny o el permís a l’ajuntament 

 Licitar el projecte del centre 

 Redactar el projecte 

 Licitar l’obra 

 Executar l’obra 

 Obrir el centre sanitari 

Passos que cal seguir per fer una obra nova o reformar 
equipaments: 



 Color vermell: pendent de definició de l’espai o 
del permís de l’ajuntament 

 
 Color taronja: l’ajuntament ja disposa d’un espai 

definit però falta formalitzar-lo com a zona 
sanitària o falta tramitar el permís per a la 
reforma 

 
 Color verd: l’ajuntament ha cedit l’espai al Servei 

de Salut o ha concedit el permís per reformar el 
centre 

 
 

Depenent de la situació administrativa del projecte 
de reforma o de construcció s’estableix aquesta 
classificació: 
 
 



Els anys 2015 i 2016 ja hem fet 
millores i reparacions per un import 
d’1.532.644,87 € 
 
Hi destaquen accions als centres de 
salut Arquitecte Bennàzar, Emili 
Darder, Son Pizà i Valldargent 
(Palma); 
Can Picafort, es Blanquer, Santanyí i 
So na Monda (part forana); es Viver, 
Sant Antoni, Santa Eulària i Vila 
(Eivissa), i Canal Salat, es Castell i 
Ferreries (Menorca), entre d’altres 
actuacions 
 

També hi destaquen 
la impermeabilització de les 
terrasses i la reparació de 
l’ascensor del Centre de Salut 
Porto Cristo, la coberta del Centre 
de Son Cladera i el paviment del 
Centre de Pere Garau 



 

Centre de Salut Calvià - Santa Ponça 
 
• PAC: 22.545 TSI / CS: 12.709 TSI 
 
• Centre docent 
 
• Petit per a la població atesa 
 

 
• Problemes de goteres 
 
• Ampliació a la planta segona 
 
• Pressupost: 992.667 € 



Centre de Salut Can Misses 
 
• 22.728 TSI 

 
• Situació provisional al CS Vila (2010) 

 
• Problema d’espai 

 
• Allunyat de la seva població, amb mal servei 

de transport públic 

 
 

• Se situarà a l’edifici de l’antic Hospital Can 
Misses 
 

• Pressupost: 4.541.615 €  



Centre de Salut Bons Aires 
  
 
• Nou centre de salut ubicat al recinte actual 

de l’Hospital Psiquiàtric (disponibilitat 
immediata) 
 

• Nou edifici de 6.800 m2 i 75 consultes 
 
 

 
• Construcció d’un altre edifici annex, 

de 730 m2, destinat al Servei 
d’Urgències d’Atenció Primària 
 

• Actualment en la fase de redacció 
el plec de prescripcions tècniques 
 

• Pressupost: 9.770.959 € 
 

• Substituirà l’antic Centre de Salut 
s’Escorxador i provisionalment el 
CS Camp Redó 
 

 



Centre de Salut Bons Aires 
  
Antic CS s’Escorxador 
 
• SUAP 24 hores: 132.895 TSI 

CS: 30.269 TSI 
 

• Espai actual protegit 
 
 

 
• Gestió de MERCASA, lloguer car 

(212.000 € anuals) i, en els darrers 
anys, problemes de manteniment 

 



 

Centre de Salut Bons Aires 
  
Provisional CS Camp Redó 
 
• 28.534 TSI (inclou les unitats bàsiques de 

salut de Son Sardina i Establiments) 
 

• Centre amb 30 anys d’antiguitat 
 
 

 
• Espai insuficient i mancances 

importants 
 

 



Centre de Salut es Viver 
 
• 21.896 TSI 

 
• Construït fa 20 anys. Requereix una reforma 

 
• Pressupost: 340.088 € 



Unitat Bàsica de Salut Cala Rajada 
 
• 6.422 TSI 

 
• Falta d’espai i defectes estructurals 

 
• Ampliació i remodelació 

 
• Pressupost: 233.717 € 



Unitat Bàsica de Salut Cala Millor 
 
• 6.164 TSI 

 
• Espai petit 
 
• S’amplia en un planta  

 
• Amb la reforma albergarà quatre consultes 

 
• L‘Ajuntament de Son Servera executa l’obra 

 



Unitat Bàsica de Petra 
 
• Reparació de goteres i de l’aire condicionat 

 
• Es rehabilitan els sostres 

 
•  L’obra l’assumeixen l’Ajuntament i el Servei de Salut 

 
• Pressupost: 22.000 € 

 



CS Nuredduna (Artà) 
 
CS Pollença 

 
CS Trencadors (s’Arenal de 
Llucmajor)  
 
CS es Banyer (Alaior) 
 
CS Dalt Sant Joan (Maó) 

 
 

UBS Bunyola 
 
UBS Calonge (Santanyí) 

 
UBS Consell 
 
UBS Montuïri  
 
UBS Sant Joan 

 
UBS Santa Margalida 
 
UBS Sant Llorenç des Cardassar 



Centre de Salut  Pollença 
 
• Construït l’any 1990 

 
• PAC: 16.059 TSI / CS: 9.471 TSI 

 
• Espais insuficients per a les necessitats 

de la població 
 

• Hi falten sales polivalents 
 

• Tendrà 17 consultes 
i 33 places d’aparcament 
 

 

• El nou centre tendrà 2.020 m2, 
el triple que l’actual 

 
• Pressupost: 3.723.441 € 



Centre de Salut Nuredduna (Artà) 
 
• Edifici del segle XVIII amb problemes d’accés i 

d’aparcament 
 

• 7.636 TSI 
 

• Construcció d’un nou edifici, de 2.024 m2 

 
• Tendrà 15 consultes 

i aparcament 
 

• Pressupost: 2.764.580 € 
 



Unitat Bàsica de Salut de Calonge (Santanyí) 
 
• Pertany al Centre de Salut Santanyí 

 
• PAC: 22.545 TIS / CS: 12.709 TIS 

 
• Petit per a la població atesa 

 
 
 

• Disposarà d’aparcament 
 

• Construcció d’un nou edifici, 
de 167 m2, amb tres consultes 
i una sala de cures  
 

• Pressupost: 353.767 € 



Unitat Bàsica de Salut Sant Joan 
 
• 1.536 TSI 

 
• Filtracions d’aigua 

 
• Ampliació i remodelació 

 

 
• Construcció d’un centre nou, de 209 m2  

 
• Pressupost: 797.711 €  



Centre de Salut Migjorn (Llucmajor) 
 

Centre de Salut Son Ferriol 
 

Centre de Salut sa Torre (Manacor) 
 
UBS Selva 

 
 
 






