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S ITUACIÓ

HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL

Centre que pertany a la Regió Sanitària Metropolitana 
Nord

Hospital de referència terciària per a tot l’eix nord de 
Catalunya que dona cobertura assistencial a més de 1,8 
milions d’habitants en determinades patologies.

Recursos del centre: 
759 llits convencionals
50 llits de crítics estructurals + 50 llits 
provisionals habilitats a l’abril

97.000 m2 construïts + 5.402 m2 nou espai 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



Fins a

+100
nous llits 

crítics

Permet triplicar 
la capacitat de l’Hospital 

fins a 150 llits preparats per a poder 
atendre malalts crítics

3 plantes assistencials 

+ 2 plantes tècniques

PB + 1a
cadascuna acollirà 40 llits de crítics 

polivalents (reconvertibles a altres usos)

2a
augment de 20 llits de 

crítics estructurals

Soterrani + 3a (serveis tècnics: vestidors, 
magatzems, residus...)

L’ESPAI HOSPITALARI POLIVALENT

+ 4.277 m2 assistencials



L’ESPAI HOSPITALARI POLIVALENT
Funcionalitat i integració completa

Permetrà traslladar els pacients que actualment estan ubicats a l’UCI modular
construïda de forma provisional el passat mes d’abril

Connectades totes les plantes internament amb l’edifici principal

Connectada la 2a planta amb la Unitat de Cures Intensives, la qual cosa facilitarà
la tasca dels professionals del Servei de Medicina Intensiva

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
Primera fase, 1 de febrer

S’iniciarà l’activitat a la 1a planta de l’edifici, que té capacitat per a fins 

40 pacients COVID crítics



L’ESPAI POLIVALENT
Planta baixa

40 llits polivalents amb inici de l’activitat durant el mateix mes de febrer



L’ESPAI POLIVALENT
Darrera fase, segona planta

20 llits de crítics, que passaran a formar part del parc de llits de crítics 
estructurals del centre 



14,25 M€

PROJECTE D'URBANITZACIÓ, D’OBRES

4,5 M€ 
EQUIPAMENT MÈDIC

COST DEL PROJECTE 
OBRA I EQUIPAMENT



CONCLUSIONS

1 Incrementar la capacitat hospitalària a Catalunya

2 Pal·liar un dèficit territorial de llits de crítics de la Regió Sanitària Metropolitana Nord 

3 Millorar el confort i la qualitat de l'atenció als COVID crítics

4 Disposar en un futur d’espais polivalents per a hospitalització de dia i semicrítics




