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S ITUACIÓ

HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE

Centre que pertany a la Regió Sanitària Metropolitana Sud

Hospital de referència terciària per a tot l’eix sud de Catalunya 
que dona cobertura assistencial a més de 2 milions d’habitants

Recursos del centre: 
809 llits convencionals, 745 + 64 nous llits del nou espai
polivalent
90 llits de crítics

(Ampliació dels llits de l’Àrea del Malalt Crític amb 
32 places de nova creació. Noves instal·lacions ubicades a 
l’edifici tecnoquirúrgic.)

140.000 m2 construïts (dels quals 4.500 m2 del nou edifici 
polivalent)



OBJECTIUS DEL PROJECTE

Incrementar part de la capacitat hospitalària a Catalunya

Disposició d’un espai hospitalari polivalent per donar resposta a les necessitats 

sorgides amb la pandèmia de la COVID-19

Ampliació del centre i millora de l’atenció als pacients amb coronavirus

Augmentar la capacitat assistencial i la comoditat dels professionals sanitaris 



L’ESPAI HOSPITALARI POLIVALENT



L’ESPAI HOSPITALARI POLIVALENT

+64
nous llits 

d’hospitalització convencional

per a COVID-19

+48
punts d’atenció urgent 

per a COVID-19

+4.500 m2 assistencials

5 plantes

PB + 1a atenció i seguiment de les 

urgències respiratòries i pacients amb 

sospita de COVID-19

2a+ 3a acolliran cadascuna 32 llits 

d’hospitalització convencional 

4a vestidors i instal·lacions



L’ESPAI HOSPITALARI POLIVALENT
Funcionalitat i integració completa

Urgències COVID

Àrea d’admissions + 48 boxs d’atenció urgent i d’observació + 2 sales d’espera

Diagnòstic radiològic: sala de radiologia convencional i un equip de radiologia portàtil

Connexió amb laboratori clínic

64 llits d’hospitalització convencional per a COVID-19 (28 habitacions dobles i 8 d’individuals)

Àrea de rehabilitació intensiva (respiratòria i aparell locomotor) per afavorir la recuperació postaguda dels

pacients

Edifici connectat directament amb l’àrea de crítics de l’hospital general

Referència per a la xarxa d’atenció de l’atenció primària i dels altres hospitals del territori, els quals

podran derivar directament a les urgències del nou edifici



L’ESPAI POLIVALENT
Planta baixa i primera planta

Atenció i seguiment de les urgències respiratòries

i pacients amb sospita de COVID-19



L’ESPAI POLIVALENT
Segona i tercera plantes

64 llits d’hospitalització convencional per a COVID-19



EDIFICACIONS INTERCONNECTADES



13,75 M€

PROJECTE D'URBANITZACIÓ, D’OBRES

2,5 M€ 

EQUIPAMENT MÈDIC I TECNOLÒGIC

COST DEL PROJECTE 
OBRA I EQUIPAMENT



CONCLUSIONS

1 Incrementar la capacitat hospitalària a Catalunya

2 Ampliar en llits d’hospitalització i urgències

3   Allargar la vida útil de l’edifici 

4   Primer pas del pla director futur del conjunt           

hospitalari




