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Projecte d’ampliació i modernització



S ITUACIÓ

HOSPITAL DE GRANOLLERS

Centre que pertany a la Regió Sanitària Metropolitana Nord

Habitants de la Regió: 1.986.032 

Població àmbit territorial Vallès Oriental Central 230.428 habitants

9 Àrees Bàsiques de Salut

Centre de referència per al Baix Montseny (56.451 habitants) i Baix 
Vallès (163.855 habitants)

Recursos del centre: 
295 llits convencionals + 20 llits de crítics
40 llits sociosanitaris
30 llits de salut mental (pertany a Benito Menni)
47.000 m2 aprox. construïts



JUSTIFICACIÓ

• Donar resposta a les demandes assistencials més immediates ocasionades per la
pandèmia de la COVID-19.

• Històricament, aquest territori requereix d’una ampliació de recursos d’atenció
especialitzada, incloses les cures intensives. Augmentar de la capacitat
d’atenció a pacients crítics, segons la cartera de serveis actual i futura del centre
sanitari.

• Important limitació d’espai a actual servei d'urgències del centre.
• Cal augmentar la capacitat quirúrgica del centre i incrementar el nombre
de quiròfans per ampliar la complexitat atesa, la seva cartera de serveis i
incrementar la seva resolució en el territori.



OBJECTIUS DEL PROJECTE

Incrementar la capacitat, la resolució  i millorar l’atenció a les urgències, als pacients 
quirúrgics i als pacients crítics.

Disposició d’un edifici polivalent per a donar resposta a les necessitats sorgides 

amb la pandèmia de la COVID-19

Ampliació i modernització del centre 



PROPOSTA DE  
CREIXEMENT

NECESSITAT DE DISPOSAR D’UN EDIFICI POLIVALENT 
PER DONAR ATENCIÓ A LES PERSONES AMB LA COVID-19

PRIMERA FASE – RESPOSTA COVID
ESPAI HOSPITALARI POLIVALENT (6.000 m2 + 3.000 m2 de reserva per a la futura ampliació quirúrgica):

Planta baixa: Servei d’urgències hospitalàries (uns 4.000 m2) que ja serà definitiu i resoldrà la gran 
necessitat actual d’espai en aquest servei, amb 90 punts d’atenció en total

1era planta: uns 2.000 m2 per a àrea crítics, semicrítics i d’hospitalització convencional, fins a una capacitat 
total de 40 llits, dels quals 8 es consoliden com llits de crítics estructurals, passant de 20 a 28 (+ un espai de reserva 
per al futur)

SEGONA FASE – REFORÇ DE L’ESTRUCTURA DEL CENTRE:
Edifici polivalent: ampliar bloc quirúrgic amb l’espai de reserva (planta primera)
Reformes internes a l’hospital (ampliació diagnòstic per a la imatge, llits de crítics i altres)

*AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI POLIVALENT (HOSPITALITZACIÓ I ALTRES, PENDENT DEL PLA FUNCIONAL)

Solar Ampliació



PROPOSTA DE  
CREIXEMENT

Espai Hospitalari Polivalent:

+ 40 llits polivalents
(+ 8 crítics + 32 polivalents)

Nou Servei urgències       
(90 punts d’atenció)

Futur servei urgències 
+ ampliació 14 quiròfans

9.000 m2 assistencials 
Nou Espai Polivalent (EHP) 

6.000 assistencials i 3.000 de reserva

Complementari a l’actual construcció del C/ Girona:  Centre de Salut de Granollers  
amb 4 quiròfans CMA i 2 cma, urgències, ASSIR territorial i consultes d’especialitzada 

Cost de 13 M€ (sense equipament) i uns 8.000 m2
Obertura gradual del centre al 2021

Hospital

Centre de Salut



PROPOSTA DE CREIXEMENT



PROPOSTA DE CREIXEMENT



PROPOSTA DE CREIXEMENT
PLANTA BAIXA – FASE 1 PLANTA PRIMERA – FASE 1



PROPOSTA DE CREIXEMENT



25 M€
PROJECTE D'URBANITZACIÓ I OBRES (fase 1)

(NO INCLOU INVERSIÓ EN EQUIPAMENT I SISTEMES)

COST ESTIMAT DEL PROJECTE 
OBRA I URBANITZACIÓ

*Fase 2 i posterior ampliació en estudi



CALENDARI  
D'EXECUCIÓ

PRIMER TRIMESTRE DEL 2021

TARDOR DE 2021

Licitació  de l’expedient  i adjudicació

Finalització de les obres

Primera fase: espai polivalent



CONCLUSIONS

1 Modernitzar i construir noves edificacions 

2 Ampliar l’actual bloc quirúrgic

3 Creixement del servei d’urgències i dels llits d’UCI

Pressupost de 25 M€

Finalització primera fase tardor 2021




