
ESPAIS
HOSPITALARIS
POLIVALENTS    Divendres, 02 d'octubre de 2020



El nou espai permet donar una resposta ràpida a situacions de

Ideat per ampliar una infraestructura hospitalària existent

Funciona com un complement o extensió d'hospitals i reforça la xarxa ja existent.

Permet absorbir aquells pacients que requereixen de cures intensives (UCI), oferint entre
72 i 108 places distribuïdes en 3 plantes d'entre 24 i 36 llits cadascuna.

       pandèmia.

       amb les màximes prestacions, ocupant la mínima superfície possible
i amb una elevada flexibilitat i adaptabilitat d'usos.

Amplia la capacitat assistencial, augmentat el nombre de llits crítics (uns 490).

QUÈ SÓN ELS ESPAIS HOSPITALARIS POLIVALENTS?

ESPAIS HOSPITALARIS POLIVALENTS



Aïllar els malalts COVID, alliberant
àrees assistencials de l'hospital on
es pot mantenir l'activitat ordinària

Com a suport assistencial per a
realitzar l'activitat ordinària
Altres usos assistencials com
consulta, hospitalització de dia,
rehabilitació, urgències, UCI
Com a reserva estratègica: 

Modulable i adaptable  en
situació de pandèmia i post
pandèmia

En situació de pandèmia o rebrot:

En situació post pandèmia:

actiu en 24-48 hores en cas de brot
o pandèmia

Sistema constructiu
preindustralitzat i/o modular que
garanteix qualitat, terminis
ajustats i adaptabilitat futura

 Cost total dels edificis 85 milions  
d'euros, amb l'equipament

Les constructores preveuen
acabar l'obra entre desembre i 
 gener de l'any 2021

Termini d'obres

ESPAIS HOSPITALARIS POLIVALENTS



PARC SANITARI PERE VIRGILI



Increment de llits: 90

Dimensionat: 4.816 m2

S/ESPAI HOSPITALARI POLIVALENT
PARC SANITARI PERE VIRGILI
Barcelona

Aquest dispositiu actuarà com a suport a la xarxa SISCAT a tota la ciutat i la
seva polivalència permetrà també acollir, en un futur, usos sociosanitaris del 
Parc Sanitari Pere Virgili. 



HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL



Dimensionat: 5.402 m2  

Increment de llits: 108
Llits

S/ESPAI HOSPITALARI POLIVALENT
HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL
Badalona

Aquest dispositiu permetrà disposar de llits de crítics de forma
estructural per atendre les necessitats de tot el territori de referència. 
En el futur podrà tenir usos d'hospital de dia, cirurgia major,
ambulatòria, rehabilitació i consultes externes.



HOSPITAL DE BELLVITGE



S/ ESPAI HOSPITALARI POLIVALENT
HOSPITAL BELLVITGE 
L'Hospitalet de LLobregat

Dimensionat:  4.839 m2 

Increment de llits: 112

 

El nou edifici permetrà tenir més capacitat hospitalària i més espai
que servirà, en el futur, per alleugerir les entrades d'urgències i altres
usos com la salut mental i més llits d'hospitalització.



HOSPITAL MOISÈS BROGGI



Dimensionat:   4.643 m2

Increment llits: 84

S/ESPAI HOSPITALARI POLIVALENT
HOSPITAL MOISÈS BROGGI
Sant Joan Despí

Aquest espai permetrà resoldre les necessitats d'espai de llits
d'UCI estructurals de l'hospital i les urgències a futur.



HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA



S/ESPAI HOSPITALARI POLIVALENT
HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA
Lleida

Dimensionat: 4.816 m2

Increment de llits: 90 llits

Permetrà tenir més llits de crítics, que són molt necessaris per
cobrir tot el territori. En el futur serà un equipament que podrà
servir per fer consultes externes, entre d'altres usos.




