




El nostre repte: 

Ser un referent de la salut i en qualitat de vida 
per a les persones d’avui i del demà 

 

Volem seguir sent un referent tant de l’assistència com de la recerca, 

a nivell nacional i internacional, i alhora volem aconseguir un Campus 

Hospitalari modern, integrat, sostenible i obert a la ciutat, preparat 

per atendre els nous reptes de la sanitat pública dels propers anys  



Situació actual 
Recursos i activitat assistencial 

 9.000 professionals 

 50.000 persones hi circulen diàriament 

 1.200.000 pacients l’any,  

 58.493 altes hospitalàries 

 42.675 intervencions quirúrgiques 

 193.769 urgències ateses 

 802.589 consultes externes 

 134.747 sessions d’hospital de dia 

 229 transplantaments 

 10 milions de determinacions a laboratori 

 3 milions de dosis unitàries de 
medicaments 

Activitat assistencial 

 1.146 llits: 

• 964 llits convencionals 

• 185 llits de crítics i semicrítics 

 381 consultoris de CCEE 

 98 punts d’atenció d’hospital dia 

 45 quiròfans 

 4 unitats de reanimació amb 39 punts 
d’atenció 

 2 unitats de CMA 

 6 sales de part i 2 sales de 93 boxes 
d’urgències amb 237 punts d’atenció 

 55 equipaments diagnòstics i 
terapèutics d’alta tecnologia 

 1 laboratori clínic territorial 

Recursos estructurals 



Reptes assistencials de futur 
Tendències 

 Caldrà modificar i/o millorar  els actuals espais assistencials 

 Augmentarà la necessitat d’espais destinats a les àrees  assistencials 
ambulatòries 

 Creixerà també l’espai destinat a la docència, recerca i innovació 

Activitat assistencial 

Un estudi recent apuntava que l’any 2020 l’hospital hauria de disposar d’una 

capacitat assistencial adequada per tractar un nombre menor d’altes però amb 

un increment de totes les àrees ambulatòries, arribant a un  70% d’increment 

de la cirurgia ambulatòria. 





 

A partir d’una visió de futur, proposar l’estratègia i identificar els eixos per 

a la transformació de l’actual recinte dels Hospitals de la Vall d’Hebron en 

un Parc de salut que doni resposta als canvis assistencials, impulsi i unifiqui 

la recerca, i superi les mancances estructurals i de relació amb el seu entorn 

que avui es donen. 

Fer-ho a partir d’un abordatge integral del recinte que es concreti en una 

planificació que garanteixi la coherència de les actuacions a desenvolupar.  

Un projecte de futur 
Plantejament 



Estratègia de transformació  
Model i eixos de transformació   

 
 

Potenciació de 
l’àrea del 

coneixement 

Adaptació  als 
futurs 

requeriments 
assistencials 

 Adaptació del model hospitalari als canvis assistencials prenent més rellevància 
l’àrea ambulatòria. 

 Clarificació i agrupació d’usos, revertint disfuncions provinents de creixements 
passats poc planificats. 

 Renovació i/o substitució dels edificis tècnica o funcionalment obsolets. 

 Potenciació i agrupació de les àrees de docència, recerca i innovació. 

 Apropament de la recerca a l’àmbit assistencial. 

 Àrea de major creixement sobre els espais actuals. 

Obertura a 
l’entorn i 

millora de 
l’espai públic 

Renovació 
d’edificis i 

instal·lacions 

 Obertura del recinte al barri i a la ciutat. 

 Tractament de l’espai lliure del parc com a instrument assistencial 

 Millora dels paràmetres i condicions ambientals per generar i potenciar les àrees 
d’estada, de descans i d’intercanvi de coneixements 

 
 Planificació global articulada a través dels Plans Directors dels diferents edificis i del 

recinte en el seu conjunt.  

 Potenciació de l’arquitectura dels edificis com a imatge i representació de l'excel·lència 
assistencial.  

 Renovació tecnològica com a eina per garantir la sostenibilitat, el medi ambient i la 
seguretat 



Estratègia de transformació  
Projectes i Cronograma 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Nou edifici VHIR 
 

Nou edifici Consultes Externes i usos ambulatoris 

Transformació Parc de Salut  
(mobilitat | accessibilitat | transformació de l’entorn com a complement assistencial i terapèutic| 

Ordenació de fluxos assistencials i serveis d’urgències) 

Plans Directors dels edificis assistencials  
Hospitals de Traumatologia, Maternoinfantil i General 



Conseller Actuacions a desenvolupar  
Nou edifici de recerca VHIR  

Actuacions a desenvolupar  

Nou edifici de recerca VHIR  



Nou edifici de recerca VHIR  
 

Superfície d’actuació: 5.000 m2 (Fase I) 
Ampliable en Fases II i III 

Inversió: 15 M€ 

Finançament: Fons FEDER ja concedits 

Calendari: 2017-2019 

Concurs arquitectònic en marxa 



Actuacions a desenvolupar  
Nou edifici de recerca VHIR  

 

 Sr José Rafael Moneo Vallés + Moneo Brock + Epypsa. 

 Sr Josep Llinàs + Casa Solo Arquitectes. 

 Sr Martínez la Peña- Torres Arquitectos + Typsa. 

 Estudi Carme Pinós + Estudi PSP Arquitectura. 

 BAAS Jordi Badia + Espinet/Ubach Arquitectes Associats 

 

Arquitectes finalistes 

Convocatòria: 
desembre 

2016 

Finalistes: 
febrer 2017 

Guanyador: 
maig 2017 

Avantproject
e: setembre 

2017 

Licitació 
obres: gener 

2018 

Inici obres: 
abril 2018 

Finalització: 
setembre 

2019 

2016             2017                                                 2018                     2019 



Actuacions a desenvolupar  
Nou edifici acollir Consultes Externes i usos ambulatoris 

Actuacions a desenvolupar  

Nou edifici per acollir Consultes Externes 
i usos ambulatoris 



Actuacions a desenvolupar  
Nou edifici acollir Consultes Externes i usos ambulatoris 

Consultes Externes i usos 
ambulatoris 

 

Superfície d’actuació: 30.000 m2 

Inversió: 60 M€ 

Finançament: Departament de Salut 

Calendari: 2018-2021 

210 consultes, 90 gabinets, 120 
places d’hospital de dia i 16 
espais de diagnòstic imatge 

Taula de treball amb l’Ajuntament 
de Barcelona per valorar opcions 
d’ubicació 



Actuacions a desenvolupar  
Transformació del Parc de Salut 



Actuacions a desenvolupar  
Transformació del Parc de Salut 



Actuacions a desenvolupar  
Nou edifici acollir Consultes Externes i usos ambulatoris 

Transforació del Parc de Salut 

 

Superfície d’actuació: 131.000 m2 

Inversió: 20 M€ 

Finançament: Departament de Salut 

Calendari: 2017-2022 

Transforació progressiva en funció 
de la resta d’actuacions del 
Projecte de Transformació 



Actuacions a desenvolupar  
Plans directors dels edificis assistencials  

 

 

 

 

 

  

PLANS DIRECTORS 

Superfície d’actuació: 85.000 m2:  HG:   45.000 m2 –  Pla funcional en curs 

    HMI: 25.000  m2 – Pla funcional finalitzat 

    HTR: 15.000  m2 –  Pla funcional finalitzat 

 

Període d’execució: 2017-permanent 

Finançament: Departament de Salut 

Primeres actuacions     

Consultes Externes HMI 
Nou heliport   
Urgències HTR + nous accessos als edificis   
Planta d’Hospitalització HG  
 

 



Actuacions a desenvolupar  
Nou edifici acollir Consultes Externes i usos ambulatoris 

Actuacions a desenvolupar  

Plans Directors dels edificis assistencials 



Actuacions a desenvolupar  
Nou edifici acollir Consultes Externes i usos ambulatoris 

Plans Directors dels edificis 
assistencials 

   H. General (HG) 

   H Maternoinfantil (HMI) 

   H. Traumatologia (HTR) 

Superfície d’actuació: 85.000 m2 

  HG: 45.000 m2 – Pla funcional en curs 

  HMI:25.000 m2 – Pla funcional finalitzat 

  HTR: 15.000  m2 – Pla funcional finalitzat 

Inversió: 27 M€ (període 2017-2022) 

Finançament: Departament de Salut 

Calendari:    2018-permanent  

Primeres actuacions: Consultes 
Externes HMI; Nou heliport;   
Urgències HTR + nous accessos 
als edificis; Planta Hospitalització 
HG. 



2017 2018 2019 2020 2021 2022 

VHIR 
(FEDER) 

Edifici CEX  (60M) 

Transformació Parc de Salut  (20M) 
(mobilitat | accessibilitat | transformació de l’entorn com a complement assistencial i terapèutic| 

Ordenació de fluxos assistencials i serveis d’urgències) 

Plans Directors  (27M) 
(Intervencions en els edificis assistencials actuals) 

Transformació del recinte Vall d’Hebron Campus Hospitalari   

Actuacions i Cronograma 



Projecte  
VHIR 

Construcció 
Parc de Salut 

Projecte  
CEX 

Plans 
Directors 

Superfície  
d’actuació 5.000 m2 131.000 m2 30.000 m2 85.000 m2 

Inversió 
(milions EUR) 

15 M*  20 M  60 M 27 M 

Període 
d’execució 

2017 – 2019 2017 – 2022 2018 – 2021 2017 –  

Observacions 

Ampliable en 2 fases 
(5.000m2 cadascuna)  

que suposarien  
27 M Euros 
addicionals 

En funció del 
calendari de la resta 

de les diferents 
actuacions previstes 

al Pla de 
Transformació 

Taula de treball amb 
Ajuntament de 

Barcelona per valorar 
opcions d’ubicació 

Actuacions 
permanents 

Finançament * Fons FEDER (1era 

fase ja concedida) 

Departament  
de Salut 

Departament  
de Salut 

Departament  
de Salut 

Transformació del recinte Vall d’Hebron Campus Hospitalari   

Dades generals i abast del projecte 



Transformació del recinte Vall d’Hebron Campus Hospitalari   

Finançament de la inversió  

 

El Pressupost 2017 contempla les següents inversions a l’Hospital de Bellvitge i a 
l’Hospital de la Vall d’Hebron: 

 Equipament UCI de l’Hospital Vall d’Hebron    9 Milions d’EUR 

 Equipament de l’Hospital de Bellvitge  13 Milions d’EUR 

 Escomesa elèctrica de l’Hospital Vall d’Hebron   2 Milions d’EUR 

     TOTAL 24 Milions d’EUR 

- Inversions  previstes Vall d’Hebron previstes pel període 2017-2022: 107 M€ 
- Inversions previstes de l’Hospital de Bellvitge + Vall d’Hebron  pel període 2017-2022: 
146 M€  

- 146 M€ /6 anys = 24,3 M€/any 

- És a dir, les actuacions previstes per l’Hospital Vall d’Hebron pel període 2017-2022 
poden finançar-se amb un esforç pressupostari idèntic a l’assignat per l’any 2017 


