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S ITUACIÓ

PARC SANITARI PERE VIRGILI

L’edifici Garbí està gestionat per l’Hospital Universitari 
Vall d’Hebron, centre que pertany a la Regió Sanitària 
de Barcelona.

Vall d’Hebron és un centre sanitari de referència 
mundial on assistència, recerca, docència i innovació es 
donen la mà. Més de 8.000 professionals que atenen 
cada any 1.200.00 pacients.

Recursos del centre: 
908 llits convencionals (56 nous)
230 llits de crítics i  (32 nous)

220.000 m2 construïts + 3.111 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 a causa de la pandèmia de la COVID-19

Concentrar l’atenció de pacients amb COVID-19 que arribin a Vall d’Hebron

Augmentar la capacitat assistencial



L’EDIFICI GARBÍ



56
Llits d’hospitalització

dedicats a pacients COVID-19 

Permet ampliar 
la capacitat de l’UCI de Vall 

d’Hebron amb 32 llits nous

4 plantes

3a
UCI amb 32 llits connectada telemàticament 

amb l’UCI de l’Hospital General

2a 
28 llits d’hospitalització aguts

COVID-19 

1a 
28 llits d’hospitalització aguts

COVID-19 

PB
Unitat PCR, laboratori de Microbiologia i sala 

TAC

L’EDIFICI GARBÍ

+ 3.111 m2 assistencials



L’EDIFICI GARBÍ
Funcionalitat i integració completa

El nou edifici Garbí és una extensió de Vall d’Hebron amb la mateixa qualitat tècnica i

professional que l’Hospital

Creació de circuits segurs i eficaços per als pacients i els professionals

UCI connectada telemàticament amb l’ UCI de l’Hospital General Vall d’Hebron

per fer seguiment dels pacients en temps real i compartir informació

Agilitzarà el sistema de detecció de nous casos de COVID-19. El nou laboratori té

capacitat per analitzar entre 4.500 i 5.000 proves PCR cada dia



L’EDIFICI GARBÍ 
Planta Baixa. Posada en marxa la setmana del 15 de febrer

Laboratori, PCR de pacients que han d’ingressar o fer-se una prova a 

Vall d’Hebron, TAC per ajudar en el diagnòstic i seguiment dels pacients



L’ESPAI POLIVALENT
Planta primera

28 habitacions per a pacients aguts amb COVID-19 gestionades pels serveis de 

Malalties Infeccioses i Pneumologia

Tots els pacients tindran tauletes tàctils a la seva disposició per contactar amb familiars



L’ESPAI POLIVALENT
Segona planta

28 habitacions d’hospitalització per a pacients aguts amb COVID-19. Igual que a 

la primera planta, les habitacions son de dos, tres i cinc llits



L’ESPAI POLIVALENT
Tercera planta

Unitat de Cures intensives (UCI) amb 32 llits. Espai diàfan gestionat pel Servei de 

Medicina Intensiva de Vall d’Hebron. Els professionals del Servei de Pneumologia 

atenen als pacients semicrítics d’aquesta planta



14,1 M€

PROJECTE D'URBANITZACIÓ, D’OBRES

4,1 M€ 

EQUIPAMENT MÈDIC

COST DEL PROJECTE 
OBRA I EQUIPAMENT



CONCLUSIONS

1 Incrementar la capacitat hospitalària a Catalunya

2 Optimitzar el circuit d’atenció de pacients COVID-19. Concentrar 

l’atenció de pacients amb COVID-19 que arribin a Vall d’Hebron

3   Dedicar més recursos a l’Hospital General Vall d’Hebron per a altres patologies 

4 Disposar en un futur d’espais polivalents




