
FEBRER 2021

HOSPITAL UNIVERSITARI 

ARNAU DE VILANOVA

Espai Hospitalari Polivalent



S ITUACIÓ

HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA

Centre que pertany a la Regió Sanitària Lleida

Hospital de referència de malalts aguts de les regions 
sanitàries de Lleida i Alt Pirineu i Aran, que dona 
cobertura assistencial a més de 450.000 habitants 
en determinades patologies.

Recursos del centre: 
430 llits convencionals
36 llits de semicrítics (28 nous 2020)
42 llits de crítics (12 nous 2020)

65.000 m2 construïts + 3.800 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

32
Llits d’hospitalització

dedicats a malalts COVID 

Permet ampliar 
la capacitat de l’hospital 

fins als 120 llits convencionals 

COVID

4 plantes assistencials, 

reconvertibles a d’altres usos

PB
Unitat PCR, vacunació Covid-19 

professionals, sala RX, serveis tècnics

1a 
Fins a 24 boxs d’Urgències i CCEE

2a 
Hospitalització convencional Covid-19 

3a
Espai polivalent amb 24 punts d’atenció

L’ESPAI HOSPITALARI POLIVALENT

+ 3.800 m2 assistencials



L’ESPAI HOSPITALARI POLIVALENT
Funcionalitat i integració completa

Permetrà incrementar l’activitat de determinats serveis que ha quedat reduïda per

l’aplicació de protocols COVID (circuits, sales d’espera, ventilació, etc.)

Facilitarà la reorganització d’espais de l’hospital que es veuran afectats per la futura

construcció del bloc quirúrgic i la renovació de les plantes d’hospitalització

Connectada la planta 3 internament amb l’edifici principal

L’atenció de pacient crític o semi crític s’ha centralitzat a l’HUAV gràcies a la recent

renovació de la planta 6B, amb capacitat per a 28 pacients semicrítics o 12 crítics



L’ESPAI POLIVALENT
Posada en marxa la semana del 15 de febrer

Planta Baixa. S’hi trasllada activitat COVID: PCR de pacients amb 

sospita i vacunació de professionals sanitaris



L’ESPAI POLIVALENT
Planta primera

24 boxs d’Urgències mentre hi hagi pressió assistencial per la COVID i CCEE 

d’especialitats amb espais i sales d’espera limitats per les mesures de seguretat



L’ESPAI POLIVALENT
Segona planta

32 llits d’hospitalització convencional per a pacients COVID.  



L’ESPAI POLIVALENT
Tercera planta

Espai polivalent que s’utilitzarà per esponjar activitats de l’hospital que ara es troben 

limitades per les restriccions d’espai per les mesures COVID, com ara hospital de dia.



12,87 M€

PROJECTE D'URBANITZACIÓ, D’OBRES

1,6 M€ 

EQUIPAMENT MÈDIC

COST DEL PROJECTE 
OBRA I EQUIPAMENT



CONCLUSIONS

1 Incrementar la capacitat hospitalària a Catalunya

2 Pal·liar un dèficit territorial d’espais assistencials de la Regió Sanitària de Lleida 

3 Optimitzar el circuit d’atenció urgent de patologies respiratòries, incloent 

hospitalització convencional COVID

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




