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Hospital Joan XXIII
Projecte d’ampliació i modernització



S ITUACIÓ

HOSPITAL JOAN XXIII

Centre que pertany a la Regió Sanitària Camp de Tarragona

Habitants de la Regió: 600.603, segons l’RCA* 2019

33 àrees bàsiques de salut

Recursos del centre actualment:

333 llits, dels quals 14 de crítics i 14 de semicrítics 

Ampliació COVID 2021: 12 boxs

51.400 m2 construïts

* Registre central d'assegurats del CatSalut (RCA)



JUSTIFICACIÓ

• L’objectiu assistencial del Pla funcional és consolidar l’atenció sanitària per preservar la salut de la població de la Regió 

Sanitària Camp de Tarragona a través d’un nou hospital de referència de qualitat, accessible i segur, que funcioni en 

coordinació amb la resta d’hospitals, centres d’atenció primària, sociosanitaris, de salut mental i de salut pública de la 

Regió. 

• El futur hospital reforça el seu paper com a hospital de referència en alta complexitat i terciarisme en el conjunt de les 

regions sanitàries Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, i té els objectius específics següents:

Dotar el territori d’un nou hospital modern i adequat a les necessitats futures i 

complementar els edificis actuals. 

Desplegar de manera ordenada i planificada la cartera de serveis per atendre les necessitats futures 

de la població.

Incrementar les unitats i estructures per a la construcció del nou hospital en funció de les 

necessitats previsibles. 



CREIXEMENT
H O S P I T A L   J O A N  X XI II

EN CURS: UCI estructural 12 llits, obres 2021 + equipament 3,5 M€

FASE 1: Modernització Hospital Joan XXIII

FASE 1.1: Treballs previs

FASE 1.2: Edificis ampliació 

FUTUR: Docència i recerca



PROPOSTA DE  
CREIXEMENT

Dotació assistencial de l’ampliació 

de l’Hospital Joan XXIII

Hospitalització

252 llits convencionals

Bloc quirúrgic

13 quiròfans 1 de reserva

(10 quiròfans convencionals + 4 d'alta complexitat) 

Diagnòstic per la imatge

20 sales de radiodiagnòstic

Edifici ambulatori 

125 consultes externes i gabinets

Hospital de Dia

58 punts + espai de reserva 

78.000 m2

53.000 assistencials

5.000 reserva i la resta 

instal·lacions i logística



170 M€ (estimació)

PROJECTE D'URBANITZACIÓ I OBRES

COST ESTIMAT DEL PROJECTE 
D’A M PLIACIÓ



CALENDARI  
D'EXECUCIÓ



CALENDARI  
D'EXECUCIÓ

SEGON TRIMESTRE 2021

ÚLTIM TRIMESTRE 2021

ÚLTIM TRIMESTRE 2022

SEGON TRIMESTRE DE  2025

Licitació de l’obra

Inici d’obres fase 1.1

Inici d’obres fase 1.2

Finalització de les obres

TREBALLS PREVIS

I EDIFICI CONNEXIÓ

EDIFICI PRINCIPAL



CONCLUSIONS

1 Dotar el territori d’un nou hospital modern i adequat 

a les necessitats presents i futures. 

2 Reforçar el paper d’hospital de referència en alta 

complexitat i terciarisme al Camp de Tarragona i 

Terres de l’Ebre.

Pressupost de 170 M€

Finalització OBRA primavera 2025



DETALL DEL PROJECTE DE 
CREIXEMENT

El desenvolupament de la descripció funcional de l’Hospital es realitza tenint en compte vuit àrees principals:

- Cinc àrees assistencials: hospitalització, crítics, ambulatòria, quirúrgica i d’urgències.

- Àrees de suport clínic.

- I les àrees de suport administratiu i de serveis generals.

Cada àrea està dividida en unitats, per a cadascuna de les quals s’estableix la definició, la dotació i el dimensionament de l’estructura d’oferta

de serveis, les seves característiques funcionals i de disseny principals i el programa de superfícies útils.



DETALL DEL PROJECTE DE 
CREIXEMENT PLANTA SOTERRANI

bugaderia

magatzem general

neteja

mortuori

instal·lacions

residus

cuina (reserva)

esterilització (reserva)

farmàcia 

anatomia patològica

laboratori (reserva)

SERVEIS GENERALS I ÀREES DE SUPORT CLÍNIC



PROPOSTA DE CREIXEMENT
PLANTA BAIXA 

RADIOLOGIA I MEDICINA NUCLEAR

vestíbul, rambla de connexió a la ciutat

eix de vianants fotovoltaic

admissions

programació

atenció a la ciutadania

I CONSULTES EXTERNES DE BAIXA 

COMPLEXITAT



PROPOSTA DE CREIXEMENT
PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA

ÀREA MITJANA COMPLEXITAT  + Consultes externes BLOC QUIRÚRGIC + Consultes externes

• Gabinets de mitjana complexitat Bloc quirúrgic (10 de convencionals

• Intervencionisme    + 4 d’alta complexitat)

• CMA reserva Gabinets de mitjana activitat



PROPOSTA DE CREIXEMENT
PLANTA TERCERA, QUARTA  I 

VUITENA

Instal·lacions



PROPOSTA DE CREIXEMENT
PLANTA CINQUENA 

1 unitat d’hospitalització

22 habitacions

hemodiàlisi (reserva)

hospital de dia

PLATA SISENA I SETENA

6 unitats en total (3 per planta)

58 punts + espai de reserva



PROPOSTA DE CREIXEMENT

PLANTA NOVENA 

Heliport



PROPOSTA DE 
CREIXEMENT




