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HOSPITAL DE SANT JOAN 

DESPÍ
Complex Hospitalari Moisès Broggi

Espai Hospitalari Polivalent



S ITUACIÓ

Complex Hospitalari Moisès Broggi

L’edifici B de l’Hospital de Sant Joan Despí està gestionat
pel Consorci Sanitari Integral, entitat pública participada
pel Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut, els
ajuntaments de Sant Joan Despí i l’Hospitalet de Llobregat,
el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Creu Roja.

El Complex Hospitalari Moisès Broggi, dona servei a una
població de referència de 425.000 habitants.

Recursos de l’Hospital de Sant Joan Despí:
332 llits d’hospitalització 
18 llits de crítics i semicrítics

46.127,7 m2 construïts + 4.643 m2 nou espai polivalent



OBJECTIUS DEL PROJECTE

Incrementar part de la capacitat hospitalària a Catalunya

Disposar d’un espai hospitalari polivalent que permetrà afrontar d’una manera més 

eficient l’increment de pacients COVID-19 crítics i semicrítics.

Un cop superada la pandèmia, ampliar la capacitat assistencial del centre. 



L’EDIFICI B de l’Hospital de Sant Joan Despí



56
Llits de crítics, semicrítics i 

d’hospitalització

dedicats a pacients COVID-19 

4 plantes

3a
S’adaptarà a les funcions assistencials 

futures.

2a 
28 llits (4 boxs d’aïllament).

1a 
28 llits (4 boxs d’aïllament).

PB
Box d’atenció immediata, TAC, sala de cures, 

laboratori i àrea logística.

+ 4.643 m2 assistencials

L’EDIFICI B de l’Hospital de Sant Joan Despí



Funcionalitat i integració completa

El nou edifici B és una extensió de l’Hospital de Sant Joan Despí connectat a través

d’una passarel·la interna.

Compta amb un circuit COVID i no COVID, que es manté en tot el disseny dels fluxos

de pacients, en els materials i en la feina dels professionals.

El TAC situat a la planta baixa, donarà resposta diagnòstica als pacients COVID i

posteriorment contribuirà a millorar l’assistència ambulatòria.

El nou laboratori permetrà reduir el temps d’obtenció de resultats i incrementar la

capacitat diagnòstica del centre, focalitzada actualment en la detecció de nous casos

de COVID-19.

L’EDIFICI B de l’Hospital de Sant Joan Despí



Planta Baixa. Posada en marxa dijous 22 d’abril.

Box d’atenció immediata, TAC, sala de cures, laboratori i àrea logística.

L’ESPAI POLIVALENT



L’ESPAI POLIVALENT
Planta primera. Posada en marxa dijous 22 d’abril.

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

Medicina Intensiva, Pneumologia i Medicina Interna. 

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



L’ESPAI POLIVALENT
Segona planta. Posada en marxa en les pròximes setmanes.

28 llits per a pacients amb COVID-19 crítics, semicrítics i d’hospitalització 

gestionats pels serveis de Medicina Intensiva, Pneumologia i Medicina Interna.



L’ESPAI POLIVALENT
Tercera planta. 

Espai diàfan que, per les seves característiques arquitectòniques, 

permet adaptar-se a les necessitats assistencials futures.



12,2 M€

PROJECTE D'URBANITZACIÓ, D’OBRES

4 M€ 

EQUIPAMENT

COST DEL PROJECTE 
OBRA I EQUIPAMENT



CONCLUSIONS

1  Permetrà incrementar la capacitat d’atenció de pacients COVID-19 crítics,                          

semicrítics i d’hospitalització. 

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

3   Garantirà circuits diferenciats COVID i no COVID.

4 Permetrà disposar d’espais polivalents. 




