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P R E E N T A C I O

En la poiitica urbanistica que duu a terme I'Ajuntament de Barcelona, hi to gran importancia la realitzacio de treballs com el Pla d'Ordenacio Urbanistica
dels Equipaments Hospitalaris, que avui presentem.

Barcelona es troba en un moment de gran vitalitat, com a capital de Catalunya, que I'acosta, cada dia mes, a la seva voluntat de capitalitat mediterrania.
Es un moment de canvis fonamentals en la seva estructura, canvis que tambe s'han de donar en el model assistencial que pot oferir.

Barcelona to el principal complex hospitalari de Catalunya i potser el primer de I'Estat; per tant, la racionalitzacio de la seva xarxa hospitalaria es un
repte que hem d'afrontar a partir d'avui.

Els hospitals, corn a edificis de caracter representatiu, son part integrant de la ciutat, en ells podem veure mostres de gran qualitat arquitectonica i
tambe hi podem Ilegir el pensament assistencial sanitari de les epoques en que foren constructs,

Aquest Ilibre preten recollir I'estat dels hospitals i les cliniques mes importants de la ciutat, fer-ne una diagnosi, i esdevenir, aixi, una eina de treball
per a futures actuacions hospitalaries que ens ajudin a fer aquesta Barcelona nova i mes moderna per la qual estem treballant.

Pasqual Maragall i Mira
Alcalde de Barcelona





L'evoluci6 dels hospitals d'una ciutat representa un capitol important de la seva historia urbana. Els edificis hospitalaris recullen les innovations
tecniques en el camp de I'assistencia i en la construcci6 hospitalaria; s6n, en definitiva, la formalitzaci6 del model assistencial que una societat posa en
practica en un periode determinat.

La presencia municipal en els centres d'assistencia hospitalaria ha estat una constant al Ilarg dels anys a la ciutat de Barcelona. I ho ha estat en
epoques molt diverses respecte de la concepci6 d'tthospital^,.

Barcelona, a causa de la seva dimensi6 (29 % de la poblaci6 de Catalunya) i la seva capitalitat, ens apareix amb una complexitat assistencial i
administrativa que la diferencia notablement de la resta de Catalunya. Aixi, pot observar-se que hist6ricament ha tingut un pes molt especific dins del
conjunt del sector sanitari catala, ja que una gran part de la poblaci6 de la resta de Catalunya ha vingut utilitzant els centres assistencials de Barcelona
donada la forta especialitzaci6 que I'escala de la capital permet.

El problema assistencial actual, pero, no es el de la construcci6 de nous hospitals, sin6 el d'entendre la problematica de la planificaci6 de I'estructura
de la xarxa hospitalaria.

La necessitat d'ordenar les actuations puntuals que es realitzen a cada centre hospitalari, i alhora l'oportunitat de disposar d'un document marc que
ajudi a I'elaboraci6 de les options tecniques de planejament urbanistic i disseny arquitectonic de la xarxa hospitalaria de Barcelona, constitueixen els
objectius principals que han de guiar aquest Pla.

L'Ajuntament de Barcelona, amb un treball conjunt de les arees de Sanitat i d'Urbanisme, ha assumit aquesta necessitat i ha impulsat I'elaboraci6
d'aquest Pla d'Ordenaci6 Urbanistica dels Equipaments Hospitalaris de Barcelona, la fase de diagnosi del qual es presenta en aquesta publicaci6.

Josep Maria Serra i Marti Joan Clos i Matheu
Regidor de I'Ambit d'Urbanisme i Serveis Municipals Regidor de I'Ambit de Salut Publica
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I N T R O

El -Pla d'ordenacio urbanistica dels equipaments hospitalaris de Barcelona-

to com a objectius principals la planificaci6 urbanistica i la determinacio duns

parametres edificatoris basics per als centres de la xarxa hospitalaria de la

ciutat.

Aquests objectius serviran perque en fases posteriors es puguin crear les fi-

gures legals i de planejament necessaries que acotin i determinin les futures

actuacions hospitalaries de la ciutat.

El creixement o reordenament d'un centre, o la construccio d'un de nou, ha

d'obeir necessariament a criteris de planificacio de les necessitats sanitaries

i a criteris de planificacio urbanistica.

Situacio existent

La ciutat de Barcelona disposa de 70 hospitals per a malalts aguts i de 4 cen-

tres psiquiatrics, a mes de centres per a I'atencio geriatrica. L'any 1981 ('area

12 -Barcelona- disposava de 10.563 hits per a aguts, aixo es el 46 % de

tots els hits de Catalunya davant el 29 % de la poblaci6 del pals.

El present estudi contempla la Xarxa Hospitalaria d'Utilitzacio P6blica d'aguts
(XHUP), integrada per 11 hospitals amb una capacitat de 6.868 hits i 14 cli-

niques amb mes de 60 hits i una capacitat de 2.965 Ilits_ En total I'estudi com-

pren 25 centres hospitalaris amb una capacitat de 9.833 Ilits.
En analitzar estructuralment el sistema hospitalari de Barcelona, hi observem

dos fets remarcables: la concentracio dels hospitals en el centre de la ciutat i

que la mitjana de hits per hospital es baixa.

El primer fet s'explica a causa de les disponibilitats d'espai que en determinats

periodes hi ha hagut a la ciutat i el segon fet ve donat per I'elevat nombre de

cliniques i hospitals amb un nombre reduit de Wits.

Una primera conclusio es que els recursos hospitalaris de la ciutat de Bar-
celona son suficients, si be els centres son de dimensions petites.
L'altra conclusio fa referencia a la distribucio espacial dels hospitals a Bar-

celona. Els estudis del pla presenten com la localitzacio es concentra seguint

quatre eixos viaris de direccio Llevant-Ponent: Eix Litoral, Eix Diagonal, Eix 1 r.

Cinturo i Eix 2n. Cintur6, i dos eixos secundaris Nord-Sud: Eix Via Augusta i

Eix Hospital Militar.

Consideracions urbanistiques

El «Pla d'ordenacio urbanistica dels equipaments hospitalaris de Barcelona-
preten determinar I'estructura fisica del sistema hospitalari de la ciutat, tot pre-
cisant les condicions d'edificacio que fan possible el disseny arquitectonic dels
centres que componen la xarxa hospitalaria.
L'estudi s'inicia amb un inventari dels centres hospitalaris, estructurat segons
nou parametres d'avaluaci6: 1 Connectivitat, 2 Estacionament, 3 Proximitat del
transport public, 4 Senyalitzacio, 5 Tipologies hospitalaries, 6 Ocupacio en
planta baixa, 7 Grau de conservaci6 de I'edificaci6, 8 Estat del planejament i
9 Parametres urbanistico-assistencials, els quals permeten una primera des-
cripcio de I'estat urbanistico-assistencial dels centres estudiats.
La major part d'aquests centres estan ben connectats a la trama viaria, tenen
a prop els mitjans de transport public de metro i autobus i tenen, en general,
resolt el problema de I'estacionament. Per contra, la senyalitzaci6 direccional
es deficient, i els parametres d'ocupacio en planta baixa, possibilitat d'amplia-
cio, i els urbanistico-assistencials tenen una forta dependencia amb la tipologia
hospitalaria de cada centre.

D U C C I O

Una primers aproximaci6 a les caracteristiques de la xarxa hospitalaria exis-

tent es la seva concentraci6 en un rectangle de 3 x 4 km, situat per damunt

de la Gran Via i a ponent de la ciutat, i I'estructuracio en relacio amb els eixos

viaris importants.

La descripci6 d'aquesta xarxa hospitalaria respecte a les arees de cobertura
hospitalaria i la determinacio dels parametres arquitectonics assistencials en
relaci6 amb les tipologies hospitalaries constitueixen el cos d'argumentacio
d'aquesta part del treball.

Model sanitari

Aquest Pla Especial parteix de I'actual posicionat de les autoritats sanitaries

catalanes en els aspectes d'ordenacio i planificaci6 sanitaries i analitza els

recursos que caldra disposar per satisfer les necessitats assistencials de la

poblacib de Barcelona a mitja i a Ilarg termini.

El Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya
ha presentat el Pla de Reordenacio Hospitalaria (PRH), que ofereix un marc
general en el qua[ s'espera que es mogui la sanitat catalana durant els propers
cinc anys (fins al 1992) i que prefixa els recursos necessaris en funci6 de la
demanda estimada i de les limitacions pressupostaries.
Aixi, veiem que a ('Area de Barcelona es produira, segons les estimacions del
PRH, una reducci6 del 3,4 % en el nombre de hits (227 Ilits) en relacio amb
la situacio actual (6.427 Ilits), a diferencia del total de Catalunya, on es produira

en el seu conjunt un increment del 12,5 % del nombre de Ilits (1.954 hits).
Dins d'aquest marc general hauran de prendre cos les determinacions urba-
nistiques. Quant a la distribuci6 espacial, caldra avaluar la procedencia de
I'emplagament d'algun nou centre o el trasllat d'un existent per donar un servei
mes distribuit. En aquest sentit faria falta concretar algunes de les reserves
d'equipament assenyalades en el Pla General Metropolita. En un altre ordre,
caldra establir uns Ilindars o parametres minims de tipus urbanistic i arquitec-
tonic que hauran de seguir els deferents centres per trobar un 6ptim funcio-
nament i una bona inserci6 urbana.

Fases del treball

El treball s'estructura metodologicament en quatre fases: Informacio, Analisi-
Diagnosi, Prognosi i Proposta.
En la fase d'informacio urbanistica i arquitectonica s'han recollit individualment,
per a cada hospital i clinica, dades urbanistiques, arquitectoniques i assisten-
cials, les quals s'han grafiat sobre I'emplagament de cadascun dels centres.
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MARC R E F E R E N C I A L S A N I T A R I

INTRODUCCIO

Nombrosos estudis epidemiologics ens demostren que la necessitat d'as-
sistencia sanitaria d'una determinada col'lectivitat, depan en gran manera de
les caracteristiques sbcio-demografiques que aquesta tingui en un moment
determinat.

Actualment, les caracteristiques sbcio-demografiques mes rellevants que
ens ofereix Barcelona, poden esser concretades en els segi ents aspectes:
- Tendancia a I'envelliment continu de la poblaci6 de la nostra ciutat, cal-

culada any 1984 en 1.752.627 habitants, i en la qual la poblaci6 mes
gran de 64 anys represents el 14,6 % del total, I'any 1985.

- Continua tendencia cap al descens de la taxa de natalitat (10,2 per mil
habitants durant I'any 1982 i de 8,6 I'any 1985).

- Estancament en la taxa bruta de mortalitat, indicador que s'ha estabi-
Iitzat entorn del 9 per mil habitants (8,4 per mil durant I'any 1983 i 9,1
I'any 1985).

- Possible descens del nombre total d'habitants de la ciutat at Ilarg dels
prbxims anys.

Aquestes dades ens ofereixen un marc general de caracteristiques sem-

blants a les dels paisos desenvolupats, i en aquest sentit cal remarcar que el

tipus de problemes sanitaris exposats en els s,Estudis de Desplegament del
Mapa Sanitari de Barcelonay' i en 'L'enquesta de Salut' s6n molt coincidents

amb els que es donen en els diversos paisos europeus. Sobta, per tant, el fet

que es faci una utilitzacio forga diferent dels serveis que s'ofereixen, com des-

criurem mes endavant.
Aixi, si ens movem dins d'aquest context sembla raonable treballar amb la

hipbtesi que la tendencia en la utilitzacio dels serveis evolucionara en at sentit
d'apropar-se als estandards europeus.

Les caracteristiques sbcio-demografiques exposades ens fan pensar en un

increment de les necessitats de la poblaci6 i, per taut, de la demanda d'as-

sistencia hospitalaria com a consequencia de I'envelliment de la poblaci6, ja

que no as pot oblidar que la poblaci6 amb una eclat superior als 64 anys in-

crementa significativament el risc d'emmalaltir i que, per altra banda, es con-

verteix en el subconjunt de la poblaci6 que mes recursos sanitaris utilitza. Aixi,

veiem com a Barcelona la frequentaci6 hospitalaria d'aquest grup d'edat fou

de 166 ingressos per mil habitants I'any 1981, en tant que la mitjana per a tots

els grups d'edat era de 83,4 ingressos per mil habitants. Per altra banda, ob-

servem que I'any 1981, a Anglaterra, la poblacio de mes de 64 anys repre-

sentava el 15,2 % del total de la poblaci6 (un 4,1 % mes que a Barcelona

I'any 1981) i ocupava el 60 % dels Ilits hospitalaris utilitzats amb un 30 % dels

ingressos, i que diversos estudis realitzats en d'altres paisos demostren el

creixement exponencial de la necessitat de Ilits hospitalaris amb I'edat.

Barcelona, donada la seva dimensi6 (29 % de la poblacio de Catalunya)
i la seva capitalitat, ens apareix amb una complexitat assistencial i adminis-
trativa que la diferencien notablement de la resta de Catalunya. Aixi, pot ob-
servar-se que historicament ha tingut un pes molt especific dins del conjunt
del sector sanitari catala, ja que una gran part de la poblacio de la resta de
Catalunya ha vingut utilitzant, encara que per diverses circumstancies, els cen-
tres assistencials de Barcelona (I'any 1981 (' area 12 -Barcelona- tenia
10.563 Ilits, aix6 es el 46 % de tots els Ilits de Catalunya davant del 29 % de
la poblaci6 del pals).

Ara, quan s'intenta reordenar el mapa assistencial de Catalunya, la Ge-
neralitat de Catalunya ha presentat la proposta de Reordenaci6 Hospitalaria

que estableix un marc general en qua s'espera que es mogul la sanitat ca-
talana durant els propers cinc anys (fins a 1991) i que prefixa els recursos
necessaris en funci6 de la demanda estimada i de les limitations pressupos-
taries, en el conjunt de tot Catalunya. Es el moment oportO per planificar, re-
dissenyar i urbanitzar la xarxa assistencial de Barcelona, dins d'aquest marc
general. Planificaci6 que cal for tenint en compte:
- La demanda assistencial que caldra satisfer en els propers anys_
- La distribuci6 geografica i la densitat de la poblaci6.
- El nombre i la qualitat dels centres assistencials (recursos) existents

actualment.
Es, doncs, dins d'aquest context on la ciutat de Barcelona, que disposa de

70 hospitals per a aguts i 4 centres psiquiatrics, a mes de centres per a I'aten-
ci6 sanitaria geriatrica -i on si ens limitem als centres per a aguts, podem
observar-hi que I'any 1981 disposava de 10.563 Ilits, quantitat que represen-
tava 5,8 Ilits per cada mil habitants-, cal que es plantegi la realitzacio d'un
PIa d'ordenaci6 urbanistica dels equipaments hospitalaris que serveixi de marc
d'actuaci6 per a la xarxa hospitalaria de Barcelona, sense oblidar pero ni el
paper capdavanter que per capitalitat i potential hums li correspon ni el d'area
equilibradora que li correspon jugar fins que no as resolguin les fortes man-
cances de totes les poblacions que I'envolten.
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PLA DE REORDENACIO HOSPITALARIA DE CATALUNYA
(PRH)

LES CARACTERISTIQUES DEL PLA

El Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Cata-
lunya ha presentat un Pla de Reordenacio Hospitalaria, que si be no ha estat
aprovat per les diverses forces socials del pals, si que vol representar un pri-
mer marc per a la sanitat catalana.

En ell es defineix un model per al sector hospitalari d'utilitzacio publica, a

assolir en un periode de cinc anys i amb que s'esperen aconseguir: diversos

objectius assistencials i economics, la reordenacio estructural del sector sa-

nitari amb la finalitat d'arribar a nivells mes elevats d'eficiencia, i al mateix

temps plantejar un repte important als gestors hospitalaris, ja que les mesures

de gestio son considerades basiques a fi i efecte d'assolir un sector equilibrat_

Els criteris considerats en el Pla de Reordenacio Hospitalaria de Catalunya

(PRH) se situen dins del marc de la planificacio establerta en el Desplegament

del Mapa Sanitari, tenint-hi en compte pert el condicionant que representen

les previsions pressupostaries actuals_

L'horitzo d'aquesta reordenacio se situa a ('any 1991 i considera, per tant,

que les mesures necessaries per portar-lo a terme es prendran durant el pe-
riode 1987-1991.

Per altra banda no s'ha d'oblidar que el PRH haura de convergir amb els
objectius generals de la 'Ley General de San dad", de la qual encara no es

coneix el seu desenvolupament reglamentari, i de la Llei que desenvolupi a
Catalunya el Servei Catala de la Salut.

ESTIMACIO DE LA DEMANDA ASSISTENCIAL

El PRH estableix els seguents criteris per definir la demanda assistencial

que hi haura a Catalunya en els propers anys:

a) La poblacio catalana tindra un petit increment demografic fins arribar als

6.200.000 habitants a ('any 1991.

Aquest increment es Ileugerament inferior al que es considerava en el DMS83,

degut basicament al fet que les darreres dades sobre I'evolucio de la poblacio

indiquen una disminucio de la natalitat corn tambe del flux migratori.

En el Quadre 1 pot observar-se I'evolucio de la poblacio catalana durant

el perlode 1981-1984, tenint en compte el comportament de les variables que

la caracteritzen (natalitat, mortalitat, fluxos migratoris).

L'analisi de les Jades del Quadre 1 ens indica I'existencia d'un decreixe-

ment de ('index de natalitat, el qual ha passat d'11 1,4 naixements per mil ha-

bitants ('any 1981 a 10 naixements per mil habitants I'any 1984.

La utilitzacio d'aquestes dues fonts per a la materialitzacio d'aquest quadre

comporta I'existencia de determinades diferencies en el quadrament de totes
les Jades.

Les darreres dades sobre mortalitat a Catalunya -vegeu Butlletl Epide-
miologic de Catalunya, vol. VII, num. 8, pp. 35-40- indiquen que la taxa global

de mortalitat ('any 1984 va ser d'un 7,36 per mil habitants (un 2,2 % superior
a la indicada en el Quadre 1) i que la corresponent a ('any 1985 ha estat d'un
7,7 per mil habitants, fets ambdos que confirmen la tendencia de creixement
esmentada.

QUADRE 1. Evolucio de la poblacio catalana durant el periode 1981-1984.

ANY
NATALITAT
nombre taxa

MORTALITAT
nombre taxa

CREIXEMENT
vegetat. migratori

POBLACI6

1981 68 . 033 11,4 40 . 205 6 , 7 27.828 -6.361 5 . 956.414
1982 68 . 281 11,3 40 . 385 6 , 7 27.896 - 16.116 6.006.554
1983 61 . 696 10 , 1 42.361 7,0 19 . 335 -12 . 985 6 . 055.526
1984 61.113 10 , 0 43.661 7,2 17 .452 -10 . 769 6 . 078.154

Font: Anuari Estadistic de Catalunya, 1984 (CIDC).
lnformacid economica, num. 159, mark 1986.

Per altra banda, ('index de mortalitat experimenta un increment del 7,4 %

en aquest mateix periode corn a consequencia de 1'envelliment de la poblacio

i, finalment, el flux migratori sembla continuar mantenint un equilibri negatiu,

si be amb una Ileugera tendencia decreixent, a partir de-l'any 1982.
En el Quadre 2 poden observar-se les taxes de mortalitat que van tenir els

diversos paisos de la CEE ]'any 1984, i de les quals podem deduir que ens

trobem encara en nivells baixos de mortalitat i que, per tant, cal esperar un

cert increment d'aquesta variable, directament relacionada amb I'envelliment

de la poblacio.

Segons aquestes Jades, Catalunya pot incrementar encara de manera sig-

nificativa els seus nivells de mortalitat en els propers anys.

QUADRE 2 . Taxes de mortalitat en els diversos paisos de la CEE ('any 1984.

PAIS
Morts per

1.000 hab.

Alemanya 11,3

Belgica 11,2
CATALUNYA 7,2

Dinamarca 11,2

Espanya 7,7
Franca 9,9

Gran Bretanya 11,4

Holanda 8,3

Italia 9,3
Irlanda 9,1

Luxemburg 11,1
Portugal 9,6

Font: Eurostat Demografic Statistics.

En el Quadre 3 pot observar-se I'evolucio de la distribucio territorial (se-
gons arees de gestio) de la poblacio catalana des de I'any 1981 fins al 1991,
aquesta segons les estimacions del PRH.
b) El nombre de beneficiaris s'incrementara en la mateixa proporcio que la

poblacio global.
c) La frequentacio hospitalaria s'incrementara progressivament fins arribar a

107 admissions per cada mil habitants ('any 1991. Aquest increment es
produira per I'envelliment de la poblacio i per I'equiparacio progressiva als
estandards europeus, que son mes elevats. L'observacio de les Jades ac-
tuals sobre frequentacio hospitalaria a Catalunya podrien induir a pensar
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que no es massa probable que s'aconsegueixi aquest nivell en els gropers
anys, ja que les diverses dades que es tenen sembla que indiquen un cert
estancament en els nivells de frequentaci6 hospitalaria.

QUADRE 3 Distribuci6 territorial de la poblacio catalana any 1981 i estimaci6
per a any 1991.

Area de Gesti6 1981 Poblacio 1991
91/81

Lleida 352.933 5,9 355.000 5,7 1.005
Tarragona + Tortosa 512.922 8,6 545.000 8,8 1.062
Girona 469.526 7,9 496.000 8,0 1.056
Ponent 1.080.947 18,1 1.168.000 18,8 1.080
Maresme 660.317 11,1 677.000 10,9 1.025
Centre 1.127.059 18,9 1.167.000 18,8 1.035
Barcelona 1.754.579 29,4 1.792.000 28,9 1.021

Font: Pia de Reordenacid Hospitalaria. Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Ge-
neralitat de Catalunya, 1986.

En el Quadre 4, s'hi poden observar els nivells d'utilitzaci6 hospitalaria per
part de la poblaci6, corresponents a diversos paisos europeus.

La frequentaci6 hospitalaria que tenim a Catalunya es troba clarament dis-
tanciada de les que es donen en els diversos paisos europeus, a excepci6 de
Portugal. Hi ha pero un aspecte a tenir en compte abans de treure'n conclu-
sions, que es el fet que la utilitzacio hospitalaria a Catalunya s'hagi mantingut
constant, com ja hem assenyalat abans, durant el periode 1981-1984 (98 ad-
missions per cada 1.000 habitants).

QUADRE 4 Utilitzaci6 hospitalaria respecte a la poblaci6 en els diversos pai-

sos europeus.

PALS Any
Admissions per

1.000 hab.

Catalunya 1984 98
Espanya 1981 92
Austria 1982 203

Dinamarca 1982 187
Finlandia 1982 217

Franca 1982 121
Alemanya 1982 181
Grecia 1982 119
Italia 1982 156
Portugal 1982 96

Suecia 1982 189
Suissa 1982 128

Font: Eurostat Demografic Statistics.
Enquesta Establecimientos Sanitarios, 1984, i Despesa Sanitaria a Catalunya, 1983.

d) La utilitzaci6 de I'asistencia privada disminuira degut al seu cost crei-
xent i a la millora de I'assistencia publica. Hom preveu que es reduira
des del 25 % actual fins a arribar at 19 % I'any 1991. Actualment TICS
cobreix el 93 % de la poblaci6 catalana i nomes paga un 69 % de les

hospitalitzacions, es a dir, un 24 % de les hospitalitzacions dels be-
neficiaris son pagades de forma privada. Es preveu pero que I'any 1991
la proporcio d'hospitalitzacions pagades per TICS creixera fins at 79 %
de les totals que es facin a Catalunya.

e) La demanda d'atencio ambulatoria representara una activitat equivalent
a un terc de I'hospitalitzacio.

QUADRE 5 Evolucio de la utilitzaci6 hospitalaria a Catalunya durant el perio-
de 1981-1984.

ADMISSIONS CONSULTES
EXTERNES

URGENCIES

ANY
Nombre Index Nombre Index Nombre Index

1981 583.988 100 5.132.310 100 1.275.899 100
1982 592.761 101 5.432.531 106 1.564.483 122
1983 597.673 102 4.539.492 88 1.725.510 135
1984 596.179 102 4.431.835 86 1.887.174 148

Font: Segons Jades de l'Informe Tecnic del PRH.

La frequentacio hospitalaria (nombre d'admissions per cada 1.000 habi-
tants) es troba practicament estabilitzada ja que ha crescut tan sols un 2 %
de I'any 1981 al 1984, que correspon at creixement de la poblaci6 durant
aquest periode.

Els nivells de consulta externa estan experimentant un decreixement no-
table, ja que s'ha reduit d'un 18,5 % des del 1982 al 1984. Per altra banda,
les consultes externes, acceptant la relaci6 d'una primers visita per cada qua-
tre visites successives i tenint en compte tambe les seves respectives equi-
valencies en Unitats Basiques d'Assistencia (una primera visita = 0,4 UBAs;
una visita successiva = 0,2 UBAs), representen I'any 1984 una activitat de
1.063.641 UBAs (4.431.835 visites de consulta externa amb 886.367 primeres
visites i 3.545.468 visites successives).

El nombre d'urgencies s'esta incrementant significativament en aquests
darrers anys. S'ha passat de 3.495 urgenciesldia I'any 1981 a 5.170
urgenciesldia I'any 1984, cosa que ha representat un augment del 47,9 % du-
rant aquests quatre anys. Aixi, podem concretar que la freg66ncia d'urgencies
a Catalunya I'any 1984 era de 310 urgencies per cada 1.000 habitants i any.
Tot fa pensar pero que aquest nivell d'urgencies es mes aviat degut a un mal
funcionament del sistema de fluxos assistencials, que d'una base real d'ur-
gencies.

El nombre d'urgencies a Catalunya durant I'any 1984 representa una ac-
tivitat de 943.587 UBAs (una urgencia es igual a 0.5 UBAs).

A partir d'aquestes hipotesis es pot estimar que hi haura a Catalunya. I'any
1991, 663.400 ingressos i una demanda total d'assistencia de 8.058.098
UBAs.
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On pot observar-se que la Xarxa Hospitalaria d'Utilitzacio Publica cobriria
el 90 % de la xarxa hospitalaria catalana.

Aquest marc general per a la sanitat catalana hauria de representar la base
per a la planificaci6 sanitaria en els seus diversos nivells (arees de gesti6,
centres...) durant els propers cinc anys.

En el Quadre 6 pot observar-se amb detail el model dissenyat en el PRH
per a la XHUP d'aguts corresponent a I'any 1991; aixo es, un cop s'hauria
arribat at final del periode d'aplicaci6 del PRH.

Les Jades explicitades s'han tret de l'informe tecnic sobre el PRH i en ell
poden observar-se algunes petites desviacions que no afecten el model en el
seu conjunt i que s'ha preterit no corregir.

En la proposta del PRH s'esmenta la possibilitat que alguns hospitals de
nivell B tinguin una productivitat inferior en funcio de tenir alguns serveis es-
pecials, i per tant un cost per UBA superior a I'indicat en aquest model.

QUADRE 6. Model del PRH per a la XHUP d'aguts, corresponent a I'any 1991
(els valors monetaris en ptes_ constants de I'any 1986).

NIVELL DELS CENTRES TOTAL
A B C XHUP

% de la frequentacio

hospitalaria' 0,90 0,85 1,00 0,90
Total UBAs (milers)2 2.859 2.484 1.909 7.252
% d'UBAs hospitala-
ries 0,75 0,75 0,75 0,75
Nombre de Hits 6.897 5.992 4.603 17.491
Nombre de persones 9.510 9.914 10.880 30.304
Persones per Ilit 1,38 1,65 2,36 1,75
Estada mitjana 8,00 9,50 10,50 9,11
index d'ocupacio 0,85 0,85 0,85 0,85
UBAs persona 300 250 175 237
Despeses de personal

(en %) 0,62 0,62 0,62 0,62
Cost per persona (en
milions de ptes.) 1,90 2,10 2,30 2,12
Despeses totals (en
milions de ptes.) 29.145 33.579 40.360 103.085
Cost per UBA (en
ptes.) 10.215 13.548 21.198 14.424
1. UBAs XHUP/UBAs xarxa d'aguts.
2. UBAs d'ambulatori de la XHUP com a % del total d'UBAs de la XHUP.

LA POBLACIO DE BARCELONA

SITUACIQ ACTUAL

La poblacio del municipi de Barcelona era de 1.752.627 habitants el 1984,
aix6 suposa una densitat demografica de 18.000 habitants/Km2 i representa
el 30 % de la poblacio de Catalunya. Segons les lades del padro municipal
de 1986, la poblacio de Barcelona es de 1.720.123 habitants de fet.

Durant I'any 1985, el nombre de nascuts vius ha estat de 15.190, i el de
morts de 16.039; es a dir, que s'ha produit un creixement vegetatiu negatiu
de 449 habitants. Si a mes tenim en compte el saldo migratori, que ha estat
tambe negatiu de 8.610, resulta que durant aquest darrer any la ciutat ha per-
dut 9.459 habitants.

Entre 1970 i 1982 la taxa de natalitat (nombre de naixements per cada mil
habitants) va disminuir un 41 %, situant- se en el 10,2 per mil. Durant els tultims
anys ha seguit disminuint i ha estat I'any 1985 de 8,58 (vegeu Grafic 1). La
taxa global de fertilitat I'any 1985 ha estat de 41,67.

L'esperanga de vida en neixer ha estat I'any 1985 de 73,79 anys per als
homes i de 80,38 per ales clones.

La distribucio per edats de la poblacio mostra que cada cop la gent gran
to un pes major en el conjunt de la ciutat. El percentatge de poblacio mes gran
de 64 anys es de 14,60 % (era de 13,1 I'any 1982) mentre que un 19,47 es
menor de 15 anys (Quadre 7).

La baixa natalitat (8,6 naixements/any per mil habitants), un saldo migratori
negatiu (perdua de 8.610 habitants) i una proporci6 cada cop mes gran de
persones majors de 64 anys (14,6 %), son els trets demografics caracteristics
de la ciutat. Aquests fenomens tenen una important influencia en la utilitzaci6
dels serveis sanitaris, i per tant, cal tenir-los molt presents a Nora de dissenyar
un pla d'ordenacio urbanistica dels equipaments hospitalaris de Barcelona.

L'any 1985 van morir a Barcelona 16.039 persones, es a dir, un 9,2 per
mil de la poblacio. Aquesta va esser Ileugerament superior a la de 1984 (8,6
per mil). Si estandarditzem la mortalitat de manera que eliminem I'efecte que
I'envelliment de la poblacio to sobre la mortalitat veiem que aquesta no ha
parat de disminuir des del comengament del segle.

La mortalitat es mes alta en els primers moments de la vida i va disminuint
fins als 5-14 anys, moment a partir del qual comenga a augmentar en relacio
amb I'edat. Aixo vol dir que quan considerem la mortalitat en conjunt estem
sobretot atenent a la mortalitat de la gent mes gran. Quan hom parla de les
grans causes de mort cal tenir aixo ben present; per exemple a Barcelona,
I'any 1985, de les 16.039 morts a club feiem referencia, 12.346 van corres-
pondre a persones majors de 64 anys. El grafic descriu quines s6n les causes
mes frequents de mort per al conjunt de la poblacio. Classificades en grans
grups, les malalties circulatories i digestives son les mes frequents. Resulta,
pero, molt mes interessant considerar les malalties especifiques en els dife-
rents sexes . Cal ressaltar com en cadascun dels dos sexes nomes tres ma-
lalties juntes expliquen el 30 % o mes de totes les morts (Grafics 2 i 3).

Dins de la mortalitat, la mortalitat infantil (primer any de vida) constitueix
un indicador molt informatiu del nivell de salut d'una poblacio. A Barcelona,
de cada 1.000 nens que van neixer vius durant I'any 1985, 9,2 van morir durant
el primer any de vida, xifra practicament igual a la de 1984. Al mateix temps,
la mortalitat infantil mostra tambe les diferencies existents dins de la ciutat i
aixi, mentre en el districte 1 la mortalitat infantil es de 12,7 per cada 1.000
nascuts vius, al districte 5 es de 4,4. De cada 100.000 nens entre 1 i 14 anys,
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en moren a I'any 23,5, mentre que per a les penes aquesta proporcid es de

18,7 per 100.000. En ambdos sexes la causa mes frequent son les anome-

nades causes externes, es a der, accidents i morts violentes. En Hombres ab-

soluts, I'any 1985 vam tenir a Barcelona 70 morts entre 1 i 14 anys; d'aquests,

20 per causes externes (7 per accident de vehicle de motor, 3 per caigudes

accidentals i 1 per ofegament). Entre els joves de 15 a 24 anys el pes d'aques-

ta causa de mart es encara mes gran i, aixi, el mateix any, d'un total de 162

morts, 88 van esser degudes a causes externes (38 per accidents de vehicles

de motor i 13 per suicide i autolesions).

Una visio mes detallada de la mortalitat per grups d' edat ens permet con-

cloure que en el grup d'1 a 14 anys, les morts per accident i violencia cons-

titueixen el 23,1 % de totes les morts dels homes, i el 29,9 % de les morts

entre les dones; que entre els 15 i 34 anys, aquesta mateixa causa totalitza

el 44,6 % de les morts masculines i el 39,6 % de les femenines; que dels 35

als 54 anys, les primeres causes de mart scSn I'infart de miocardi en els homes

(13,7 % de les morts) i el tumor maligne de mama en les dones (16,1 %); que

en el grup de 55 a 74 anys, I'infart de miocardi i el cancer de pulmb expliquen

el 25,9 % de les morts dels homes i la malaltia cerebrovascular i el cancer de

mama , el 20 % de les morts de les dones. Finalment, que a porter dels 75

anys, la malaltia cerebrosvascular i I'infart de miocardi totalitzen el 27,5 °f° de

les morts dell homes i el 31,5 % de les morts femenines.

GRAFIC 2 . Evolucib de la taxa de mortalitat per grups d'edat i sexe a Bar-
celona I'any 1985.
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GRAFIC 3. Causes mes frequents de mart per al conjunt de la poblacib.
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LA POBLACIb DE BARCELONA PER DISTRICTES

L'analisi de la poblacio de Barcelona segons els seus districtes ens indica
I'existencia de diverses diferencies entre ells, diferencies que si be s'han snot
reduint en els darrers anys, serveixen encara per caracteritzar-los.

En el Quadre 8 hi ha descrita la situacio quant a poblacib, superfjcie i den-
sitat scads districte de Barcelona ; en el 9 , 10 i 11 pot observar-se un resum
de la situacio que presentaven els diversos indicadors que ens caracteritzen
la poblacio de Barcelona durant I'any 1985.

De la seva analisi, se'n dedueixen alguns punts que podriem considerar

tom a basics per entendre la situacio de la poblacit5 barcelonina:

a) Existeixen desigualtats en I'estat de salut dels ciutadans de Barcelona.

b) Les diferencies entre els diversos indicadors son ben paleses, sigui quip

sigui I'indicador escollit.

c) La mortalitat infantil presents diferencies entre els districtes de la ciutat.

Entre el districte 1 i el 5, aquesta diferencia es quasi de 3 a 1. L'estabilitat

de la tendencia any rere any suggereix que es tracts d'una desigualtat real,

no atribuible a la variabilitat de les dades (petit Hombre absolut de morts

en deferents districtes).

d) L'esperan^a de vida en neixer mostra tambe fortes diferencies entre els

districtes de la ciutat. Com en el cos anterior, el districte 1 i el 5 consti-

tueixen els extrems de I'escala. Per als homes, la diferencia es de 5,5 anys,

i per a les dones es de 3,5.

e) Els mateixos resultats trobem en analitzar els anys de vida perduts. Els

homes del districte 1 perden cada any 12,4 anys per cada-10.000 anys de

vida potential, mentre queen el districte 5 en perden Homes 4,3 (novament

una diferencia de 3 a 1). Per a les dones, en el districte 1 en perden 4,7,

mentre que al districte mes favorable, en aquest cos el 7, en perden 2.

QUADRE 8. Poblacio de Barcelona per districtes i densitat de poblacio, 1985.

Den-

Districtes
OTALS

Habitants

HOMES ONES

Sup.
en

ha.

sit.
hob./
ha.

1. Ciutat Vella 114.861 53.027 61.834 386 297
2. Eixample 300.213 136.675 163.538 745 402

3. Sants-Montjuic 191.070 91.915 99.975 2.090 191
4. Les Carts 86.950 41.795 45.155 552 242

5. Sarnia-St. Gervasi 152.872 70.560 82.312 1.975 152
6. Gracia 141.813 65.823 75.990 526 269

7. Horta-Guinardo 203.016 98.394 104.622 1.112 290
8. Nou Barris 207.248 102.022 105.226 700 296'

9. Sant Andreu 155.484 75.297 80.187 702 221

10. Sant Marti 225.963 109.345 116.618 912 247

Nota: Per calcular les densitats de poblacib de les deferents frames urbanes s'han des-
comptat les superticies importants de zones verdes i espais Iliures (Montjuic, Tibidabo,
Ciutadella, etc...).



IUADRE 9 . Situaci6 de la poblaci6 de Barcelona per districtes. Any 1985.

idicador

idex edat - dependencia*

axa mortalitat infantil

axa mortalitat bruta

axa natalitat

axa fertilitat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

59,54 57,22 51,56 49,41 48,77 54,68 49,26 46,88 50,32 47,12
12,73 10,64 7,02 12,10 4,43 9,73 8,66 10,97 11,70 5,91
15,61 11,50 9,74 6,43 8,40 10,44 6,88 6,81 6,60 8,07
6,15 7,15 8,94 10,45 8,85 7,97 8,53 6,95 9,89 9,73

30,82 38,59 44,59 46,06 39,79 39,94 39,94 37,83 45,54 47,12

= habitants (de menys de 15 + mOs grans de 64) / habitants (15-64 anys).

Estructura de poblacio.

QUADRE 10. Evoluci6 natural de la po blaci6 de Barcelona, per dis trictes. Any
1985.

Districte
Nascuts

vius
Marts

Creixement

vegetatiu

1. Ciutat Vella 707 1.798 -1.091
2. Eixample 2.255 3.443 -1.188
3. Sants-Montjuic 1.709 1.854 -145
4. Les Corts 909 557 352
5. Sarria-St. Gervasi 1.353 1.298 55
6. Gracia 1.131 1.477 -346
7. Horta-Guinardo 1.733 1.380 353
8. Nou Barris 1.641 1.406 235
9. Sant Andreu 1.539 1.021 518

10. Sant Marti 2.200 1.821 379

QUADRE 11. Evoluci6 del moviment migratori per als districtes de Barcelona.
Any 1985.

Districte Immigrants Emigrants
Variaci6

migratdria

1. Ciutat Vella 2.339 4.034 -1.695
2. Eixample 7.207 7.852 -645
3. Sants-Montjuic 5.122 5.501 -379
4. Les Corts 2.788 2.277 511
5. Sarria-St. Gervasi 4.251 4.288 23
6. Gr6cia 2.866 3.682 -816
7. Horta-Guinard6 4.145 5.919 -1.774
8. Nou Barris 4.147 5.891 -1.744
9. Sant Andreu 3.787 4.521 -734

10. Sant Marti 5.003 6.308 -1.305

INCIDENCIA DE LA DINAMICA DE LA POBLACIO DE
BARCELONA EN ELS SERVEIS SANITARIS ( 1985-2000)

Malgrat el descens de la poblaci6 que es preveu al Ilarg dels prbxims anys,
resultat de diverses projeccions (entre 11,6 i 18,8 %), el percentatge de dis-
minucio en la utilitzaci6 dels serveis sanitaris resulta molt mes petit i fins i tot
pot augmentar. Aix6 succeeix pel fet que els grups de mes edat (65 i mes
anys), que son els que utilitzen els serveis en proporci6 mes alta, augmenten
en ambdues projeccions. Contemplada la situaci6 des d'una altra perspectiva
es pot dir que tot i I'envelliment de la poblacio no es produira un augment en
la utilitzaci6 total dels serveis, ja que la poblaci6 total disminuire de manera
important si s'acompleixen les assumpcions de fertilitat i migracio.

Pel que fa als dies d'hospitalitzaci6, l'impacte dels canvis demogrefics en
el consum total sera molt petit: entre un 0,7 d'augment i un 2,7 de disminucib.
No obstant, mentre que I'any 1981 el 29,8 % de les hospitalitzacions van cor-
respondre a persones de 65 o mes anys, I'any 2000 aquest grup d'edat to-
talitzara entre el 40,4 i 43,6 % de les hospitalitzacions.

Quant ales visites mediques podem esperar un descens entre un 4,5 i un
10,3 %. Igual que en el cas anterior, la distribuci6 de les visites canviara, de
manera lue augmentara notablement el percentatge atribuible a les persones
de mes eclat. El 1981, el 23,9 % del total de visites va correspondre als majors
de 64 anys mentre que I'any 2000 aquesta proporci6 creixere fins a un per-
centatge situat entre el 34,3 i el 38,1 %.

Finalment, el nombre de productes farmaceutics consurnits disminuire en-
tre un 4,9 i un 10,9 %. Contreriament, la proporci6 de medicaments consumits
per persones de mes de 64 anys augmentara, passant de ser un 22,4 % any
1981 a ser d'entre un 32,2 % i un 35,9 % I'any 2000.

Els resultats d'aquest estudi alerten sobre la possibilitat que en el futur una
part molt mes gran dels nostres serveis sanitaris sigui utilitzada per persones
de mes de 64 anys. La constant disminucib de la fertilitat ens ha ensenyat que
els canvis demogrefics imposen canvis importants als serveis sanitaris i que
la seva previsi6 o el seu reconeixement anticipat ha de permetre tant una millor
resposta a les noves necessitats que es plantegin com una millor reconversi6
dels recursos que esdevenen inadequats.
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ELS|STE^A SAKIAR|A BARCELONA

CONGIDERACIONS GENERALS

La realitzacio del mapa sanitari de Barcelona va suposar una Pita en el

coneixement de la realitat dels nostres serveis i, des de Ilavors, el punt de

referencia en que situar analisis comparatives. La informacio recollida en

aquell moment va permetre compondre una visio global dels nostres serveis.

En conjunt, les conclusions van ser les segiaents:

- Sobreutilitzacio d'una assistencia primaria de poca qualitat (11 visites

persona any, aproximadament el doble que a la CEE).

- Sobreutilitzacio dels serveis d'urgencies per motius que caldria resoldre

al nivell primari (196 visites per cada 1.000 persones i any, 46 % de

visites no-urgents, 15 % d'ingressos post-urgencia).

- Baix rendiment hospitalari (73 °1° d'ocupaeio, 12,5 dies d'estada mit-

jana, 83,4 hospitalitzacions per cada 1.000 persones/any, per sota de
Catalunya (97) i per sota de la CEE (110-150).

EI periode transcorregut es encara petit per realitzar una analisi compa-

rativa de les Jades de manera rigorosa, Pero ens permet afirmar que la situa-
cio no ha canviat substancialment.

NIVELL DE COBERTURA PUBLICA DE LA SANITAT

Com ja es sabut, al Ilarg dels uftims anys diversos coHectius han estat in-
corporats al regim de la Seguretat Social, la qual cosa inclou el dret a les
prestacions sanitaries corresponents. L'any 1981, el percentatge de poblacio
coberta a tot I'Estat era ja del 85 %, i el 1985, del 91 %.

Les xifres per a Barcelona han estat estudiades per I'enquesta de salut
dels anys 1983 i 1986 i d'elles, se'n dedueix que per al conjunt de la poblacio
la cobertura p^ablica (Seguretat Social mes mtatues obligatories) es del 95 %.
EI grup de 45 a 64 anys to dret a la cobertura publics en un 95,5 %, En el
grup de yells (65 o mes anys} tot i que ha existit un augment respecte de 1981,
ha passat del 91 % al 92,8 %. Unes 60.000 persones han de recorrer a altres
tipus d'asseguranga sanitaria, especialment les mutues privades. Aixo es es-
pecialment important si tenim en compte el major grau de necessitats sani-
taries d'aquest grup,

Un segon nivell d'interes rau a comprovar I'alta taxa de doble filiacio sa-
nitaria a la nostra ciutat: el 26,6 % de la poblacio esta coberta tant per la Se-
guretat Social com per una Mutua Voluntaria Privada (Quadres 10 i 11).

Prevent com a punt de referencia els resultats de ('Enquesta de Salut de
1983 i comparant-la amb els actuals resultats de 1986, podem assenyalar cam
a mes importants els punt seguents:
- Augment global de la cobertura de la Seguretat Social, que es menor

en el grup de 65 o mes anys.
- Disminucio del grup de poblacio sense cap cobertura sanitaria, que ha

passat del 2,5 % a I'1,4 %.
- Disminucio de la cobertura Homes per Mutues Privades en favor de

1'augment de la doble filiacio.

DUADRE 12. Tipus de cobertura sanitaria per grups d'edat (taxes per 100
persones).

COBERTURA
GRUPS D'EDAT

TOTAL
0-14 15-44 45-64 65 +

Seguretat Social 91,8 90,5 93,4 88,5 91,5
Mutua Obligatoria 3,6 3,8 2,5 4,3 3,5
Mutua Voluntaria 1,7 2,3 1,8 3,6 2,2
Altres 1,2 2,1 1,0 2,1 1,9
Cap tipus 1,7 1,3 1,4 1,4 1,4

Font: Elaboracio propia. Resultats provisionals Enquesta de Salut 1986.

QUADRE 13 . Cobertura per la Seguretat Social tinicament i per la Seguretat
Social i altres tipus de cobertura (taxes per 100 persones).

COBERTURA
GRUPS D'EDAT

0-14 15-44 45,64 65 +
TOTAL

S.S. sola 61,1 57,1 59,2 63,7 59,5
S.S. + Mut. Vol. 25,3 27,1 29,5 22,4 26,6
S.S. +Altres

(menys Mut. Vol.) 5,2 6,3 4,7 2,4 5,0
S.S. Total 91,8 90,5 93,4 88,5 91,5

Font: Elaboracio propia. Resultats provisionals Enquesta de Salut 1986.

ESTRUCTURACIO DEL SISTEMA HOSPITALARI

En analitzar estructuralment el sistema hospitalari de Barcelona, hi obser-
vem dos fets remarcables: la concentracio dels hospitals en el centre de la
ciutat i que la mitjana de Ilits per hospital es baixa.

EI primer fet s'explica per les disponibilitats d'espai que en un determinat
moment hi ha hagut a la ciutat, dins i a I'entorn de I'Eixample i a les poques
constructions noves que apareixen en les ultimes decades, paraHelament al
creixement de la ciutat en els seus Barris mes periferics (Nou Barris, Sant
Marti, Besos, Zona Franca-Montjuic). Aixi mateix, es produeix perque les cli-
niques, moltes de capacitat menor dels cinquanta Ilits, no precisen construc-
tions arquitectoniques molt amplies i s'instaHen entre edificis de vivendes.

EI segon fet ve donat precisament per I'elevat Hombre de cliniques i hos-
pitals amb un Hombre reduit de Ilits, el que fa que la mitjana sigui de 148 Ilits
per hospital, amb solament dotze centres per damunt de !a mitjana, i la rests,
seixanta, per sots. Aquesta mitjana es, pero, enganyosa, perque el que es
produeix es una gran dispersio en la capacitat dels hospitals. Quaranta-set
centres disposen de menys de 100 Ilits amb una mitjana de 50 per centre; dos
centres tenen a I'entorn de 1.000 Ilits (H. Clinic i H. de Sant Pau) i un arriba
als 2.000 (Nall d'Hebron).

La taxa de Ilits a Barcelona, com ja hem esmentat abans, es de 5,8 per
mil habitants, xifra que podriem considerar alts si els Ilits de la ciutat sols do-
nessin servei als residents de la mateixa, pero aquest no es el cas.

De fet, a part dels Ilits de superspecialitats que donen assistencia a tot
Catalunya i a altres comunitats d'Espanya i que representen un 5 % dels Ilits
totals, a Barcelona s'hi dons una alts afluencia de malalts procedents d'altres
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indrets de Catalunya i de fora. Amb aquestes consideracions, la taxa real de
Ilits d'aguts utilitzats per malalts de la ciutat es redueix a poc mes de la meitat,

3 per mil.

Podem fer, ja, una primera afirmaci6 global: els recursos hospitalaris de la

ciutat de Barcelona -principalment en Ilits, pero tambe en personal- s6n
suficients, pero geogreficament estan mal distribuits i es troben molt dispersos,

presenten tant els inconvenients dels centres grans com els dels centres molt

petits.
I podem avangar encara una segona afirmaci6, que despres explicarem:

els Ilits hospitalaris de la ciutat de Barcelona son els necessaris per a cobrir

I'assistencia hospitalaria dels usuaris de la ciutat i de ('Area Metropolitana, on

hi ha greus deficits de recursos hospitalaris, principalment en el Baix Llobregat,

pero tambe en el Barcelones Nord.

La distribuci6 dels hospitals a Barcelona i a I'Area Metropolitana no es gens
homogenia ni ha obeit a cap planificaci6 sanitaria, urbanistica ni poblacional
durant I'tiltima meitat del segle xx. Cal prendre, doncs, en consideraci6 aquests
fets dins tot proces de reordenaci6 del sector que s'emprengui.

En aquesta analisi de les caracteristiques de creixement i de planificacio

del sistema hospitalari de Barcelona, hem de fer-hi referencia a una situaci6

que pot ser conflictiva a curt i/o mitja termini. Es tracta de la pol(tica d'inversi6

practicada en els darrers quatre o cinc anys als centres hospitalaris publics i

benefits; si exceptuem alguns centres, com per exemple els hospitals muni-

cipals de I'IMAS, ens trobem que, en general, no s'han fet als hospitals in-

versions amb la quantia suficient, a ti i a efecte de mantenir els centres en

bones conditions i de renovar-ne instaWacions, mobiliari i equipament que es

va desgastant i a la vegada es va desfasant. Aixb produeix que en els centres

sorgeixin problemes d'infrastructura i equipament.

Aquest problema es mes greu, principalment en la questi6 d'equipament
biomedic, en plantejar-se en un sector com I'hospitalari, on les innovations
teenol6giques son molt accelerades i importants, tant per les repercussions
mediques/diagn6stiques com economiques. D'aqui que no sembli prudent
quedar enrere en aquest camp concret.

Cal tambe reflexionar respecte a quin haura d'esser el model de centre

hospitalari per als propers anys per tal de poder planificar i dirigir les noves

constructions, com tambe les modificacions.dels centres actuals. Es pot pen-

sar gCie aquest canvi ens dugui a partir del concepte d'hospital "universal'

que d6na tots els serveis assistencials cap a la idea d'hospital ,especialitat",

ja sigui en determinades activitats assistencials o be en noves formes d'as-

sistencia i/o internament. Aquest proces de canvi respondria a I'evoluci6 ciclica

que to la vida dels centres hospitalaris.

QUADRE 14. Distribuci6 dels Ilits hospitalaris d'aguts a Catalunya 1981.

N % Taxa ( 1.000 hab.)

BARCELONA 10.563 45,7 5,8
Barcelones Nord' 462 2,0 1,1
Maresme 564 2,4 2,2
Barcelones Sud2 1.786 7,7 5,1
Baix Llobregat 178 0,8 0,3
Valles Occidental 2.088 9,0 3,4
Valles Oriental 543 2,4 2,5
CATALUNYA3 23.104 100,0 3,9

1 Barcelones Nord (Santa Colorna de Gramenet, Sant Adria de BesOs i Montgat).
2 Barcelones Sud (I'Hospitalet, Esplugues i Sant Just),
3 En el PRH s'indica que I'any 1984 el nornbre de Ilits per cada 1.000 habitants a Catalunya
era de 4,75.

Font: Enquesta d'Establiments Sanitaris en regim d'Internament, Any 1980. Secci6 de Pla-
nificaci6 i Mapa Sanitari.
Direcci6 General d'Assistencia Sanitaria.

RECURSOS HUMANS

El personal es el recurs mes important dins del sistema sanitari, ja que dell
depen el seu funcionament. Representa la unitat de cost mes important (les
despeses de personal se situen entre el 65 % i el 70 % de tota la despesa
assistencial) i, per altra banda, degut al seu volum i a la incidencia que aix6
comporta, representa un condicionant de primer ordre a Mora de qualsevol
planificaci6 del sector.

La tendencia actual en el sector sanitari tendeix cap a una major eficiencia
del personal que es tradueix en un increment del nombre d'UBAs per persona
a nivell de cada centre, com tambe en una reducci6 del nombre de persones
per Ilit.

Tot i tenint en compte que ambd6s indicadors no poden tenir els mateixos
valors per a qualsevol tipus de centre, ja que aquests realitzen activitats de
diferents nivells, si que podem afirmar que la tendencia esmentada es igual
per a qualsevol centre assistencial, independentment de la seva mida, com-
plexitat o activitat que realitzi.

Aixi, tenim que la Proposta de Reordenaci6 Hospitalaria estima que per a
I'any 1991 hi haura els segcents valors per a aquests indicadors;

QUADRE 15.

Nivell Hospitalari
Productivitat
UBAs/persona

Eficacia

persones/flit

A 300 1,38
B 250 1,65

C 175 2,36

Mitjana XHUP 237 1,75

Contraposant-les amb la situacio actual (Quadre 16), les dades ens per-
meten estimar quina sera la dinamica de I'estructura de personal en el sector
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assistencial en els propers anys. Podem, doncs, concretar que hi haura una

tendencia a la baixa del personal per /lit a tots els centres i que aquesta sera

mes important en els centres amb nivells tecnologics d'assistencia mes baixos.

Podem afirmar tambe que la reducci6 mitjana de personal sere del 20 % en

els propers anys, ja que actualment ('index persona/Ilit es de 2,10 aproxima-

dament, davant del 2,32 de /'any 1983, i s'espera que sigui de 1'1,75 /'any 1991.

Per altra banda, aixo anira acompanyat d'una perdua de pes de la partida

de personal en el sector assistencial en el sentit que les despeses de personal

se situaran en un 62 % de mitjana, davant del 70 % actual.

Aquesta evoluci6 quantitativa cal que sigui contemplada en la seva mesura
dins del Pla d'Ordenaci6 Urbanistica del sistema hospitalari de Barcelona, ja
que pot tenir notable incidencia sobre els fluxos de cada centre-

QUADRE 16. Recursos i Activitat actual de la XHUP (any 1983).

NIVELL Llits
RECURSOS

'Pers. P./Llit UBAs/P.

III 4.219 10. 968 2,60 160

III B 2.092 4.109 1,96 212
11 A 432 740 1,71 242

I 226 326 1,44 113
TOTAL 6.969 16 .143 2,32 176

LES ESPECIALITATS REGIONALS

Practicament, la totalitat de serveis de superspecialitat existents a Cata-
lunya es localitzen a la ciutat de Barcelona. Dins la ciutat es distribueixen prin-
cipalment entre els grans hospitals publics (ICS, Municipals i altres) i en alguns
centres privats (mitues).

El total d'altes produides en aquests serveis fou de 18.266, es a dir el
6,6 % de totes les altes de /'any 1981 i el 7,8 % de les estades. D'aquests
percentatges i de les dades d'atracci6 comentades anteriorment, en podem
deduir que els malalts provinents de fora de la ciutat acudeixen als hospitals
de Barcelona presentant una problematica de salut tributaria de superspecia-
litat sols en un baix nombre de casos.

Els Ilits dels principals serveis quirurgics de cirurgia cardiaca, toracica,
plastica, neurocirurgia i de trasplantament renal representen a I'entorn del 5 %
del total de Ilits d'aguts a la ciutat.

Queda pendent de realitzar el que en podriem anomenar: «Pla d'Ordenaci6
dels Serveis de Superspecialitat de Catalunya». L'actual multiplicitat de ser-
veis, especialitzats en diagnostic i tractament de patologies especials i la de-
manda d'aquestes patologies, no permet utilitzar correctament els recursos,
tant humans com materials, a fi i efecte d'augmentar-ne I'eficacia dels serveis.

ESTIMACIO DE LA DEMANDA ASSISTENCIAL A
BARCELONA

ASSISTENCIA HOSPITALARIA

En el Quadre 17 s'expressa una radiografia dels nivells d' activitat dels ser-
veis hospitalaris de Barcelona durant /'any 1985.

QUADRE 17 . Utilitzaci6 dels serveis hospitalaris a Barcelona - Any 1985.

RESIDENTS A LA CIUTAT RESIDENTS FORA
SERVE/ Nombre

d'actes
Frequentaci6

anyal
Nombre

d'actes

Frequentacio
anyal

HOSPITALITZACI6

(In ressos)
163.559 93,4/1.000 hab . 111.5431 23 ,1/1.000 hab

g
CONSULTA EXTERNA 1. 548.360 0 , 88/hab . 695.640 0,16/hab_
URG. HOSPITALARIES 504.139 0 ,287/hab. 177.1312 0, 039/hab.

1. Hi ha inclosos 11.280 ingressos de residents de fora de Catalunya, el que representa un 4,1 % del tots
d'ingressos a la ciutat de Barcelona.
2. Hi ha incloses 5.450 urgencies de residents de fora de Catalunya, el que representa un 0,8 % del total d'u
gencies a la ciutat de Barcelona.

La frequentaci6 hospitalaria a Barcelona ciutat, 93,41 per 1.000 habitants,
es inferior a la del conjunt de Catalunya, 101,89 per 1.000 habitants, i se situa
notablement per sota de la dels paisos de la CEE (110-180 per 1.000 habi-
tants). Per altra banda, cal tenir en compte que els centres hospitalaris de
Barcelona registren una frequentacio de 23,1 ingressos per mil habitants re-
sidents a la resta de Catalunya, el que representa el 95,9 % dels ingressos
totals. El 4,1 % restant d'ingressos corresponen a malalts residents fora de
Catalunya.

La consulta externa registra una frequentaci6 anual de 0,88 visites per ha-
bitant a Barcelona i 0,16 visites per resident de fora, sent la relaci6 consulta
externa/ingres hospitalari forga superior a I'habitual a d'altres paisos europeus
(9,4 per als residents a Barcelona i 8,1 per al conjunt de I'activitat, sent la
relacio en els paisos de la CEE entre 5 i 7).

Tambe les urgencies hospitalaries tenen una frequentacio alta, amb 0,287
urgencies per habitant de Barcelona a /'any i 0,039 per resident de fora.

Les caracteristiques socio-demografiques exposades en els apartats an-
teriors, apunten cap a un increment de la demanda de serveis derivada del
major pes de la poblaci6 de mes de 64 anys, ja que a mes de constituir el
subgrup d'edat amb major risc d'emmalaltir, es el subgrup major consumidor
de recursos sanitaris. Aixi, tenim que a Anglaterra, /'any 1981, la poblaci6 ma-
jor de 64 anys representava el 15,2 % del total, mentre que varen representar
el 30 % dels ingressos i el 60 % dels Ilits emprats. Estudis realitzats a d'altres
paisos ratifiquen el creixement exponential de la necessitat de Ilits hospitalaris
amb I'edat.

Les estimacions pel que fa a I'evoluci6 de la poblaci6 de Barcelona, tal i com
hem indicat en el capitol de poblacio, ens indiquen que el nombre d'habitants de
Barcelona no solament no augmentara en els propers anys, sin6 que es raonable
pensar en un decreixement del nombre de residents a la ciutat.

El Quadre 18 reflecteix I'estimaci6 de Ia demanda, basant-se en les se-
guents hipotesis:
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- Estancament de la poblacio_
- Increment de la frequentacio hospitalaria al 105 %.
- Limitacio de I'hospitalitzacio de residents de fora de Barcelona a pro-

cessos que requereixen atencio altament especialitzada i els quals cal-
culem que produiran una frequentacio del 5 %.

Aquesta demanda suposa, d'acord amb els criteris actuals i amb una es-
tada mitjana de 10 dies per hospitalitzacio, un total de 3.000.000 d'UBAs.

QUADRE 18 . Estimacio demanda serveis sanitaris a Barcelona.

RESIDENTS A LA CIUTAT RESIDENTS FORA
SERVES Nombre

d'actes

Frequentacio
anyal

Nombre

d'actes

Frequentacid
anyal

HOSPITALITZACIK
(Ingressos)

183.872 105/1.000 hab. 21.702 5/1.000 hab.

CONSULTES EXT. 1.751.167 1/hab. 434.039 0,1/hab.

URGENCIES 455.303 0,28/hab. - -

Comparant aquestes xifres amb les corresponents a la situaci6 actual

(Quadre 35 ), s'evidencia una disminucio neta de I'activitat hospitalaria a la

ciutat, quantificada en 61 . 306 ingressos (22,3 %) i 58 .794 consultes externes

(2,6 %), i 225.967 urgencies ( 33,1 %). Cal remarcar , pero, que aquestes va-

riacions depenen en gran part de la decisio politica d ' obrir nous centres hos-

pitalaris fora de la ciutat, alguns dels quals son acabats ,fa uns quants anys.

Atencio Primaria

La frequentacio actual entre els residents a Barcelona , a nivell de I ' assis-

tencia primaria es d'11 visites per persona i any, considerant el total de visites

realitzades pels metges de capgalera , els especialistes extrahospitalaris i els

metges d'urgencies , tant del sector public corn del privat. La xifra resultant de

17.836 .370 visites mediques es molt elevada , sent previsible que amb una

millora en els serveis publics d'assistencia primaria es pugui reduir sensible-

ment.

El nombre de metges totals que treballen en el nivell d'assistencia primaria

al sector public de Barcelona es de 1 . 690, distribuits entre metges generals

(688), pediatres ( 206), especialistes extrahospitalaris (657) i metges d'urgen-

cies (139 ). La densitat medica es de 9,5 metges d'assistencia primaria per

cada 10 . 000 hab . de Barcelona , o be que hi ha un metge de primaria per cada

1.047 habitants.
Els recursos de I'assistencia primaria publica , principalment els recursos

de TICS i en molt menor volum els de I'Ajuntament , son prou importants i quan-

tiosos , malgrat que no estan distribuits homogeniament per la ciutat . Pero sent

la quantitat d'edificis i locals prou elevada , no ho es la qualitat . Finalment, la

distribucio irregular dels centres i l ' organitzacio peculiar de TICS, comporta que

els usuaris hagin de fer multiples desplacaments per veure ateses les seves

peticions i soHicituds.

En total, hi ha 45 centres de TICS a Barcelona ; 36 son locals on sols hi ha

metges generals i pediatres i 9 disposen d'especialistes extrahospitalaris.

A mes , hi ha 5 dispensaris i 2 CAP municipals , on s'atenen els usuaris de
beneficencia.

Estructura urbana.
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DEFINICIO DEL MODEL PER A LA XHUP D'AGUTS-
BARCELONA , SEGONS EL PRH

A partir del model que defineix el PRH per a 'la XHUP d'aguts, pot concre-
tar-se el submodel que se'n dedueix per a I'area de Barcelona.

Segons les estimacions fetes en el PRH, Barcelona tindra I'any 1991 el
28,9 % de la poblaci6 de Catalunya, davant del 29,4 % que tenia el 1984, i
parlant en termes absoluts, la poblaci6 haura crescut solament un 2,1 % du-
rant aquest periode_

L'analisi de I'evoluci6 que experimentara el nombre de Ilits, si s'acomplei-
xen les previsions fetes en el PRH, s'exposa en el Quadre 19, on pot observar-
se la distribuci6 actual dels Nits d'aguts de la XHUP, la distribuci6 que s'espera
que hi haura I'any 1991 i la redistribuci6 de Ilits que es produira entre les di-
verses arees de gesti6 hospitalaria de Catalunya durant aquest periode.

QUADRE 19 Distribuci6 territorial dels Ilits d'aguts de la XHUP segons el
PRH.

AREA DE GESTIO
1981

LLITS

1991
Dif.

Lleida 670 852 + 182
Tarragona-Tortosa 1.027 1.308 +281
Girona 891 1.190 + 299
Ponent 2.583 3.329 + 746
Maresme 962 1.693 + 731
Centre 2.976 2.918 - 58
Barcelona 6.427 6.200 - 227
TOTAL LLITS 15.536 17.490 + 1.954

Aix[, tenim que a I'Area de Barcelona es produira, segons les estimacions
del PRH, una reducci6 del 3,4 % en el nombre de Wits (227 Ilits) en relaci6
amb la situaci6 actual (6.427 Ilits), a diferencia del total de Catalunya, on es
produira en el seu conjunt un increment del 12,5 % del nombre de hits d'aguts
(1.954 Ilits).

En el Quadre 20 es detalla la distribuci6 territorial dels hits, per6 tenint-hi
en compte els seus respectius nivells.

Els Ilits de nivell C, aix6 es, els que corresponen als centres que realitzen
superspecialitats, trenquen I'homogeneitat d'aquesta distribuci6 per les diver-
ses arees de gesti6 i, aix[, tenim que Barcelona representa un 59,3 % de hits
de tipus C, davant del 26,4 % de mitjana a Catalunya.

En el Quadre 21 pot observar-se el submodel que ens defineix la XHUP
d'aguts per a I'Area de Barcelona, situada a I'any 1991.

On pot observar-se que d'acomplir-se les estimacions del PRH, Barcelona,
amb un 28,9 % de la poblaci6 catalana, tindra I'any 1991 el 35,4 % dels hits
de la XHUP. La distribuci6 dels Ilits segons nivells mantindria les segUents
diferencies en relaci6 amb la mitjana de la XHUP del pals:

Nivell Assistencial A 8 C Total

Llits Catalunya 39,4 34,2 26,4 100,0
Llits Barcelona 21,7 18,8 59,5 100,0

QUADRE 20. Distribuci6 territorial dels hits, tenint en compte el nivell dels centres hospitalarit
(Model -91).

AREES POBLACI6
(en milers)

LLITS
INDEX PER
POBLACIO

A B C TOTAL 1 2 3

Lleida 355 456 396 - 852 1 , 28 1,12 2,40
Tarragona - Tortosa 545 700 608 - 1.308 1 , 28 1,12 2,40
Girona 496 637 554 - 1.191 1,28 1,12 2,40
Ponent 1 . 166 1.288 1.120 921 3.329 1,10 0 , 96 2,85
Maresme 677 905 787 - 1.692 1 , 34 1,16 2,50
Centre 1 . 167 1.561 1.357 - 2.918 1 , 34 1,16 2,50
Barcelona 1.792 1.347 1.171 3.682 6 . 200 0 , 75 0,65 3,46
TOTAL 6. 200 6.894 5.993 4.603 17.490

1. Llits nivell A en relaci6 amb el total de poblaci6.
2. Llits nivell B en relaci6 amb el total de poblaci6.
3. Total Ilits en relaci6 amb el total de poblaci6.

QUADRE 21. Model del PRH per a la XHUP d'aguts de I'Area de Barcelona,
any 1991 (els valors monetaris, en ptes. constants).

HOSPITAL DEL NIVELL
T TAL

A B C
O

Nombre de hits 1.347 1 .171 3.6821 6.200
Persones per Ilit 1 , 38 1,65 2 , 36 2,092
Nombre de persones 1.895 1.932 8.690 12.481
Estada mitjana 8,00 9,50 10,50 9,11
Index d ' ocupaci6 0 , 85 0,85 0 , 85 0,85
UBAs/Persona 300 250 175 2053
Total UBAs ( en milers ) 588 484 1 . 526 2.568

1. El nombre de hits de tipus C es molt superior a la mitjana prevista del PRH, per6 cal tenir
en compte que es considera que un 79,9 % de les superspecialitats es faran a Barcelona.
2. Valor que representa un increment del 19,4 % respecte al valor que at PRH preveu per
a tot Catalunya.
3. La mitjana d'UBAs per persona a Barcelona es tambe inferior a la mitjana prevista en el
PRH (un 13,5 % inferior).

La qual cosa s'explica pel fet que un 31,1 % dels hits de tipus C de Bar-
celona, hi s6n per a atendre les necessitats de superspecialitats de la resta
de la poblaci6 catalana.

Per altra banda, a Barcelona, es realitzarien el 35,4 % del total d'UBAs, el
que representa un 6,5 % mes del que pel pes de la seva poblaci6 li cor-
respondria.
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ses). Per aquests motius trobem centres en tipologies urbanes i constructives

tan variades com ara I'Eixample (amb construccions entre mitgeres), les zones

d'expansib dels Barris de Barcelona (construccions menys denses amb un ma-

jor grau de proteccib), i zones d'expansi6 de la ciutat (les de menys densitat

edificatbria).

Malgrat el creixement espontani dels centres assistencials a la ciutat a tra-

ves del temps, veiem que hi ha una serie de zones de ciutat totalment man-

cades de Ilits, o amb molts menys del que requereixen les necessitats de la

poblacio.

Com a consequencia d'aquestes dades estadistiques podem definir: el

Hombre de Ilits, els m2 de sbl ocupats i la superficie construida en el total de

centres, i els coefficients de referencia rrr? construr'ts//lit, m2 sb!/llit pel total de

la ciutat,

Nombre de Ilits a Barcelona (hospitals i cliniques de mes de 90 Ilits).

CENTRES
Nombre

Llits
m2 sbl

m2

construits

Hospital del Mar 411 27.500 30.326

Clinica Barceloneta 112 349 2.239

Hospital Clinic 990 20.050 52.500
Hospital Sagrat Cor 424 7.761 52.980

Hospital Creu Roja 295 7.175 12.892
Clinica Figarola Pera 93 405 2.497

Maternitat Provincial 185 14.400 13.000
Policlinics Plato 174 5.731 8.200
Centre Medic Salus 325 2.300 11.293
Clinica Dexeus 125 2.490 14.641
Clinica Sagrada Familia 140 3.876 9.310

Clinica Corachan 97 5.250 7.197
Clinica del Pilar 212 5.127 18.973
Clinica Barraquer 150 1.480 10.360
Hospital Esperan^a 280 5.403 14.983
Clinica Quiron 241 1.866 13.642
Clinica Lourdes 79 1.584 4.039
Clinica Remei 134 2.919 10.401
Hospital Evangelic 104 1.982 4.2$2
Clinica Delfos 276 11.200 20,300
Residencia Vall d'Hebron 2.191 128.434 218.054
Hospital St. Rafael 204 33.892 12.292
Hospital St. Pau 1.091 135.606 90.629
Mutua Alianpa 623 6.006 39.927
Hospital Barcelona 414 5.304 43.470
TQTAL 9.370 438.090 718.337

Parametres per tot Barcelona
Coeficient m2 construits/llit = 77 m2c/llit
Coeficient m2 sbl/llit = 46 m2slllit

Situacid dels centres.

. . '-^...`
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INFORMACIO URBANISTICA I ARQUITECTONICA DELS
HOSPITALS I CLINIQUES

RECOLLIDA DE DADES I PARAMETRES

Aquests parametres i dades recollits els podem classificar a tres escales
diferents, d'un ambit molt ampli al mes reduit, sempre tenint com a finalitat i
punt de mira la clinica o ('hospital que s'estudia. Aixi els podem classificar en:
Parametres i dades de caire municipal i metropolita

Aquest grup es el que abarca un camp mes ampli, i inclou: els vials d'ac-
ces, tint des de I'entorn immediat com des d'una area mes amplia, els trans-
ports publics que conflueixen en la zona d'estudi des de les diferents parts de
la ciutat, i la qualificacib urbanistica segons el Pla General Metropolite, que
tindra gran importancia de cars a les futures actuations.
Parametres i dades referits a 1'entorn

Sbn aquelles dades referides a I'entorn urbe immediat a cads centre, i que
poden influir d'alguna miners en el seu funcionament. Hi podem incloure: els
aparcaments publics exteriors a ('hospital i en un embit prbxim; les zones ver-
des i els espais Iliures existents fora de I'empla^ament que poden influir en
les caracteristiques ambientals de la zona, i la senyalitzacio directional ex-
terior als centres que faciliti I'apropament als mateixos dels usuaris.
Parametres i dades referits al propi centre

En aquest ultim apartat inclourem tot allb referit a ('hospital o clinica que
estigui de les alineacions als vials cap endins, abarcant aspectes tint diversos
tom: estat actual de les tanques que delimiten el centre, estat de conservacib
exterior dels edificis i dels espais Iliures propis, zones d'aparcament prbpies
en el mateix hospital o clinica, vials de distribucio interns del propi recinte si
n'hi ha, dades i parametres referits a la situacib actual del solar i I'edifici tom
sbn: superficie del solar, total m2 construits, Hombre de Ilits, i una serie de
relations entre les dades interiors Como sbn: m2 construits per (lit, i m2 de sbl
per (lit.

;f,, .
^^.y,^.,
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L'Hospital de la Santa Creu 1 St. Pau, obra de
l'arquitecte Lluls Domenech i Montaner, es un
dels edificis modemistes mes significatius de la
ciutat de Barcelona. La seva tipologia es de pa-
veilons aillats amb tunes soterranis de conne-
xid, la qua] cosa ha facilitat que, per be que amb
multiples ampiiacions i transformacions, hagi
pogut funcionar fins a/s nostres dies. El seu so-
lar es un dels que to mes possibilitats d'amplia-
66 i transformacio del centre.

La Residencia Sanitaria de la Vall d'Hebron
es el complex hospitalari mes important i de ma-
jor capacitat de Barcelona. Esta integrada per la
Ftesidencia General i els hospitals especialitzats
de Maternitat, Infantil i de Trauma. Situada a la
banda alta de la ciutat compleix una important
funci6 metropolitana i regional.

L'Hospital Clinic Provincial de Barcelona es
un hospital de nivell 3 integrat en la trama de
l'Eixample Cerda, del qual ocupa quatre man-
sanes. La seva tipologia correspon a un hospital
pavellonari en espina i, en aquests moments, es
troba en fase de remodelaci6 i adaptaci6 a les
necessitats sanitaries actuals.



L'Hospital de la Mare de Deu del Mar era un
antic hospital pavellonari d'infecciosos situat a
la vora del port, al barn de la Barceloneta. Ac-
tualment s'ha convertit en un hospital general,
havent-s'hi constrult passos de connexi6 entre
els pavellons per transformar-lo en un hospital
pavellonari en espina, aixo i una ampliaci6
(Neurologic) als anys seixanta constitueixen el
conjunt de l'hospital actual.

L'Hospital de la Mare de Deu de I'Esperanga
es troba a la banda nord del barri de Gr6cia, a
prop del primer cintur6 de ronda. To una con-
cepcid d'hospital modern, pero amb molt po-
ques possibilitats d'ampliaci6 a causa del reduit
de 1'emplagament. Donades les seves caracte-
ristiques es pot considerar com a hospital de
districte.

L'Hospital de la Creu Roja esta situat a la tra-
ma de I'Eixample Cerdi, amb una tipologia
d'hospital pavellonari en espina. Sobre l'edifici
original s'han anat fent successives ampliacions
i reformes fins a constituir ('hospital general de
nivell 2 actual.



L'Hospital del Sagrat Cor es una mostra d'un
hospital monobloc encaixat a la trama de f'Ei-
xample Cerda. De recent creaciO i dun alt nivell

tecnoldgic, forma part de la xarxa assistencial

d'una mutua d'amplia difusib a Catalunya.

La Quinta la Salut I Alianga, situada a 1extrem

Nord de l'Eixample tocant at barri de Gracia,

esta moll a prop de 1'Hospital de St. Pau. Es un

centre amb molts flits i una gran densitat edifi-

catbria, sense cap possibilitat de creixement a

causa de la petita superficie del solar que ocu-

pa.

L'edifici de la Maternitat provincial forma part

del complex de la Casa de Maternitat, propietat

de la Diputacib Provincial, sent Punic amb us

hospitalari. En aquests moments esta en Ease

d'adaptacid a les directrius del Pla Directori de

la institucib.



L'Hospita/ de Si. Rafael es establert al costal
de la Residencia de la Vall d'Hebron i tocant al
segon cinturo de ronda. Antic hospital monogra-
fic dependent d'un orde religi6s, ara compleix la
funcio d'hospital general de nivell intermedi.

"

^=q^^
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La Policlinics P/at6 s'assenta al barri de St.
Gervasi. Es una mostra de I'evoluci6 soferta per
les antigues cliniques fins a transformar-se en
un hospital general. L'edificaci6 es compon de
deferents parts diferenciades pel temps, i pels
estils arquitectonics, en que van ser constru!-
des.
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La clinica Corachan esta situada al costat del

primer cintur6 de ronda. En els anys setanta es
va fer una ampliaci6 de la clinica primitiva que
la va conduir a la capacitat actual.

El Centre Medic Salus es troba a I'antic hotel
La Rotunda, a la banda alta del carrer de Bal-
mes. Es tracata dun edifici modernista de prin-
cipis de segle en molt mal estat de conservacid
exterior. No to possibilitats de creixement, ja

que es un edifici entre mitgeres i ocupa pr6cti-

cament el 100 % del solar.

El Centre Medic Delfos s'assenta a 1'avinguda
de l'Hospital Militar. La primera fase fou cons-
truida als anys setanta, i recentment s'ha am-
pliat la seva capacitat amb un nou edifici, for-

mant el conjunt una de les cliniques privades de

major capacitat de Barcelona.



La Clinica Barraquer, situada al carrer Mun-

taner, es un edifici entre mitgeres que segueix

la tipologia edificatoria de l'Eixample. Consti-

tueix uns dels centres oftamologics especialit-

zats mes importants del pals. El conjunt to unes

caracteristiques arquitectdniques racionalistes

molt acusades.

La Clinica Dexeus, situada al Passeig de la Bo-

nanova del Districte de Sarria-St. Gervasi, es

una mostra de les cliniques privades de nova

creacib dels anys setanta. Compon un conjunt

funcionalment i arquitectonicament equilibrat.

La Clinica de la Mare de Deu del Remei esta

situada al carrer Escorial, al barri de Gracia. Als

anys setanta es va construir de nova planta for-

mant el conjunt arquitectdnic actual.



L'antlga ciinica del Pilar estava situada en
l'emplacament del que avui ds la residencia de

la comunitat religiosa. La Clinica actual esta for-
mada per dues fases: la primera edificada als
anys setanta, i la segona, completant-ne ei con-
funt de recent creacib.

La Clinica Quiron esta situada al costat del pri-

mer cinturo de ronda. Configura un conjunt de

gran densitat sense possibilitats d'ampliacio, i

es una de les cliniques mes grans de Barcelona.

La Clinica de Is Sagrada Familia toca al primer

cinturb de ronda, en el barri de St. Gervasi. L`s

una de les cliniques mes significatives de la xar-

xa assistencial privada de la ciutat.



La Clinica de la Mare de Deu de Lourdes esta

establerta al bell mig del barri de Gracia, i la

seva construccid s'esdevingue en dues fases.
Una primera, cap als anys cinquanta, formada

per un edifici de caire neoclassic, i una segona,
duta a terma als anys setanta, que completa el
conjunt actual.

La Clinica Barceloneta , situada en el barri del

mateix nom, segueix la tipologia edificatoria de

la zona. En els darrers temps sha reconvertit en

residencia.

L'Hospital Evangelic es troba al costat del pri-
mer cinturo de ronda. Als terrenys de l'antiga cli-
nica es va construir, als anys setanta, el nou
centre, que es el que existeix a/s nostres dies.



La Clinica Figarola Pera esta situada a la Dia-

gonal, ocupant un edifici entre mitgeres i diver-

sos pisos d'edificis veins. Avui la clinica es es-
pecialitzada, gairebe practicament, en malalts
crbnics.

L'Hospital de Barcelona s'esta acabant de

construir a !'edifici inacabat de l'Hotel Hilton, a

la Diagonal de Barcelona. Es tracta d'un hos-

pital privat per a us exclusiu duna cooperativa

medico-assistencial.
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DEFINICIO DE CRITERIS D'ANALISI

A partir de la informacid urbanistica i arquitectdnica ob-
tingudes i dels parametres i relations definits per cada
centre, s'han establert una serie de criteris d'analisi sobre
cadascun dels punts estudiats, per tal de, posteriorment,
poder agrupar els deferents hospitals i cliniques segons els
criteris i tipologies (en alguns casos) definits.

Els criteris d'analisi definits son els seguents:

3. i.1. Accessibilitat des de la trama viaria.
3.1.2. Aparcaments.
3.1.3. Accessibilitat transports publics.
3. f.4. Senyalitzacio directional.
3.1.5. Tipologies.
3. i.6. Possibiletats ampliacid en planta i exterior.

3.1.7. Conservacio exterior edifices.

3.1.8. Parametres.
3.1.8.1 . % ocupacio solar en planta baixa.

3.1.8.2. rr^ consfruits/llits.

3.1.8.3. m2 sol/llit.
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APLICACIO DELS CRITERIS D'ANALISI
ALS CENTRES D'ESTUDI : HOSPITALS I
CLINIQUES

Com a continuacio de la definicio dels criteris d'analisi

de l'apartat anterior podem, per cadascun dels hospitals i

cliniques que integren la base de l'estudi, agrupar els di-

ferents criteris que li pertoquen , a partir de criteris be ur-

banistics (accessibilitat , transports publics. tipologies), be

arquitectdnics (possibilitat ampliacio , estat conservacio), o

be pets parametres (% ocupacio,'r 3 491., (n2 sill.).

Aixi obtenim els dos quadres que venen tot seguit, un
pels hospitals i 1'altre per les cliniques estudiades.



CONSIDERACIONS FINALS

HOSPITALS

QUADRE RESUM DE DADES - PERCENTATGES REFERITS AL

TOTAL I PARAMETRES

PARAMETRES

Nombre % ocupacio

tilts % total m2 s61 % total m2 const. % total PB m2 c/Il. m2 sol/R.

1. St. Pau 1.019 16 135 . 606 35 90 . 629 17 24 83 124

2. Residencia 2.191 32 128 . 434 33 218 . 034 40 25 100,5 59

3. Clinic 990 14 20.050 5 52 . 500 10 66 53 20

4. Mar 411 6 27 . 500 7 30 . 326 6 35 73 67

5. Esperanga 280 5 5 . 403 1 14 . 893 3 59 53 17

6. Creu Roja 295 4 5 . 175 1 12.892 2 53 43 24

7. Sagrat Cor 424 6 7 . 761 2 52 . 980 10 61 124 18

8. Alianga 623 9 6.006 1 , 5 39.927 7 79 64 10

9. Maternitat 185 3 14.400 4 13 . 000 2 21 70 77

10. St. Rafael 204 3 33.982 9 12 . 292 2 17 60 166

11. Plato 174 2,5 5 . 731 1 8.200 1,5 19 47 33

TOTAL 6.868 100 389 , 958 100 545 . 693 100

AGRUPACIO SEGONS CRITERIS D'ANALISI -
CONSIDERACIONS FINALS

ACCESSIBILITAT DES DE LA TRAMA VIARIA
El 80 % dels hospitals, equivalent al 90 % dels Ilits, tenen una accessibilitat

homogenia des de la trama urbana circumdant. L'altre 20 % (Hospital del Mar
i de I'Esperani a) la tenen mes lineal, peril esta previst millorar-la en properes
actuacions urbanistiques municipals.

El 92 % de les cliniques, equivalent al 95 % dels Ilits, gaudeixen d'una

bona accessibilitat des del teixit urba proxim. La Clinica Barceloneta to un ac-

ces lineal considerant el conjunt del municipi (pel Passeig Nacional), i ho-

mogeni des de la trama urbana de la Barceloneta.

APARCAMENTS

Tots els hospitals tenen resolt mes o menys correctament el problema de
I'aparcament. El 45 % dels centres (Residencia, St. Pau, Sagrat Cor, Mater-

nitat, St. Rafael), equivalent al 59 % dels Ilits, han solucionat el problema de

I'aparcament amb mitjans propis, be sigui en superficie (Residencia, St. Pau,

Maternitat i St. Rafael), be sigui mixt superficie-soterrani (Sagrat Cor).

Els unics centres que tenen els aparcaments propis correctament ordenats

son Sagrat Cor i St. Rafael . La resta de centres (Mar, Plato, Clinic, Esperarjga,

Creu Roja i Alianga), be tenen aparcaments insuficients a ('interior del Centre

(Mar, Plato), be confien totalment en ('exterior per solucionar el problema (Cli-

nic, Esperanga, Creu Roja i Alianga).

Les uniques cliniques que han solucionat en el propi centre el problema

de I'aparcament son: el Pilar i H. Barcelona (en soterrani), i Delfos (en su-

perficie), que equivalen al 21 % dels centres i al 36 % del total de Ilits analit-

zats. La resta de cliniques o disposen d'aparcaments propis insuficients i con-

fien en la xarxa publica exterior d'aparcaments vigilats, o no disposen ni

d'aparcament propi ni hi ha aparcaments exteriors vigilats a la zona , depenen

unicament de I'aparcament al llarg dels vials de la zona.

CLINIQUES
PARAMETRES

Nombre % ocupacio

Ilits % total m2 sol % total m2 const. % total PB m2 c/ll. m2 sdl, i,

1. Corachan 97 4 5.200 11 7.197 4 30 74 54

2. Salus 325 13 2.300 5 11.293 7 93 34 7

3. Delfos 276 11 11.200 24 20.300 12 33 93 51

4. Barraquer 150 6 1.400 3 10.360 6 100 69 10

5. Dexeus 125 5 2.490 5 14 . 641 8 72 117 19,9

6. Remei 134 5 2.919 6 10 . 401 6 41 77 21

7. Pilar 212 8 5.127 11 18 . 973 11 39 89,5 24,18

8. Quiron 241 10 1.866 4 13.643 8 67 56 7,7

9. Sagrada Familia 140 6 3 . 876 8 9 . 310 5 34 66 27

10. Lourdes 79 3 1.584 3 4.039 2 60 51 20

11. Barceloneta 112 4 349 1 2 . 239 1 100 20 3,1

12. Evangelic 104 4 1.982 4 4.282 2 61 41 19

13. Figarola 93 4 405 1 2.497 1 92 26,8 4,3

14. H. Barcelona 414 16 5.304 11 43.470 25 69 105 12,8

TOTAL 2. 502 100 46 . 132 100 172.604 100

ACCESSIBILITAT TRANSPORTS PUBLICS
El 64 % del centres estudiats, equivalent al 81 % del total de Ilits, frueixen

d'una accessibilitat optima des de tota la xarxa de transports publics urbans,

amb tots ells a menys de 200 m de ('hospital. La resta (Mar, Esperanga, Sagrat

Cor i Maternitat) tenen estacio de metro a menys de 500 m per la qual cosa

es pot cosiderar l'acces amb aquest mitja com a correcte (10 minuts a peu).

El 54 % de les cliniques, equivalent al 60 % del total dels Ilits, frueixen de
molt bona accessibilitat des de tots els transports publics, amb estacio de me-

tro a menys de 500 m, i la resta (Corachan, Remei, Quiron, Sagrada Familia,

Barceloneta i Evangelic), manquen d'aquest mitja de transport o el tenen a

mes de 500 m, de tota manera, per tractar-se de centres amb una area d'in-
fluencia mes restringida que els hospitals, es pot considerar igualment ('ac-

cessibilitat com a bona.

SENYALITZACIO DIRECCIONAL
Els unics hospitals que disposen d'una bona senyalitzacio directional ex-

terior des d'un entorn d'uns 500 m son: el Clinic i I'Esperanga, equivalent al
18 % dels centres i al 19 % dels Ilits. La resta, o no en tenen o es insuficient
per dirigir correctament l'usuari que desconeix la situacio del centre. Tots els
hospitals amb recinte en que els edificis estan configurats com a pavellons
ai1lats, manquen de senyalitzacio direccional interior (en els espais Iliures) per
dirigir correctament el public o la tenen insuficient (Residencia, St. Pau, St.
Rafael).

Les uniques cliniques amb una certa senyalitzacio exterior en un entorn

immediat son: Corachan, Delfos i Quiron (23 % del total de centres, i 29 %

del total de Ilits). La resta no tenen cap tipus d'indicacio externa que sigui prou

operativa per tal d'orientar els futurs usuaris.
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TIPOLOGIES HOSPITALARIES
El 27 % dels centres, equivalent al 49 % dels hits (Residencia, St. Pau i

Maternitat ), tenen la tipologia d'hospitai pavellonari, amb diversos edificis for-
mant el conjunt arquitectonic o hospitalari. El 9 % dels centres (Esperanga),
to tipologia d'hospital monobloc, amb un sol bloc edificatori, diferents algades

i entreguards. Els hospitals Clinic, Mar i Creu Roja (27 % dels centres i 24 %
dels hits) tenen una tipologia d'hospital pavellonari en espina, mentre que la
resta (Sagrat Cor i Alianga) tenen una tipologia entre mitgeres amb mes o
menys espai Iliure sense edificar.

El 50 % de les cliniques, equivalent al 56 % dels hits (Corachan, Delfos,
Dexeus, Pilar, Sagrada Familia, Remei i H. Barcelona), tenen tipologia d'hos-
pital monobloc, mentre que la resta de centres tenen tipologies entre mitgeres
amb mes o menys espai Iliure a ('interior del solar, per trobar-se en zones de
gran densitat i disposar de solars petits en proporcio a la dimensio del centre.

POSSIBILITATS D'AMPLIACIO EN PLANTA I EXTERIOR

El 36 % dels centres hospitalaris, equivalent at 53 % dels hits (St. Pau,
Residencia, St. Rafael, Plato), disposen de prou espai Iliure no edificat per
permetre l'ampliacio en plants i algada de I'edificacio, si es que ho requereixen
les necessitats funcionals del centre. La Creu Roja, Mar, Maternitat, o be dis-

posen de poques possibilitats d'esponjament a ('interior del solar, o be dis-
posen de solars propers destinats a equipaments comunitaris que podrien ser-
vir, si es que fos necessari, per esponjar volumetricament els hospitals. El
Sagrat Cor i ('Alianga no tenen possibilitat ni d'esponjar-se en el propi empla-
gament (a causa de la gran densitat d'edificaci6 que pateixen), ni en solars
propers destinats a equipaments, per no haver-n'hi a les rodalies. Esperanga
i Clinic names poden ampliar-se en solars d'equipaments exteriors.

Un 62 % de les cliniques, amb un 65 % dels Hits estudiats, no tenen cap
possibilitat d'ampliaci6 ni en solar propi ni en solars veins, pel fet de tenir una
alta densitat d'edificacio, ocupacio i tambe pel fet de mancar de solar destinats
a equipaments a I'entorn. La rests de centres (Lourdes, Corachan, Delfos,
Remei i Sagrada Familia) poden ampliar-se o en poca quantia en solar propi
(Corachan, Delfos, Remei , Sagrada Familia) i amb mes volum en solars an-
nexos, o solament en solars destinats a equipaments propers a la Clinica
(Lourdes).

CONSERVACIO EXTERIOR EDIFICIS
El 27 % dels centres hospitalaris, corresponent at 14 % dels hits, tenen les

faganes en bon estat de conservacio i manteniment (Esperanga, Sagrat Cor,
St. Rafael). La resta d'hospitals estudiats (Sant Pau, Residencia, Clinic, Mar,

Creu Roja, Alianga i Plato), 64 % dels centres i 84 % dels Ilits, tenen les fa-
ganes parcialment ben conservades, pero en alguns d'ells (St . Pau, Mar)

s'esta treballant a fi de millorar I'aspecte extern del conjunt. La Maternitat des-

cura molt I'estat de les faganes, i fa temps i temps que no ha patit cap tipus

d'intervencio de millora i manteniment.

El 92 % de les cliniques, corresponent at 84 % dels Ilits, tenen les faganes
en bon estat de conservacie. El Centre Medic Salus necessita una acci6 coor-
dinada del conjunt per a la restauracio de I'edifici, ja que es tracta d'un edifici
catalogat. L'Hospital Evangelic to les faganes molt ennegrides a causa de la
contaminaci6, i perque aquestes son fetes de totxo manual molt por6s.

PARAMETRES

OCUPACIO SOLAR EN PLANTA BAIXA
El 45 % dels centres hospitalaris, corresponent al 56 % dels Hits (St. Pau,

Residencia, Maternitat, St. Rafael i Plato), experimenten una ocupacio en

Planta Baixa molt baixa (inferior al 25 %). El 27 % dels hospitals (Mar, Es-

peranga i Creu Roja), estan situats entre el 25 % i el 60 % d'ocupacio, i la

resta (Clinic, Sagrat Cor i Alianga) experimenta una ocupacio superior at 60 %.

El 50 % de les cliniques, corresponent al 55 % dels hits (Salus, Barraquer,

Dexeus, Quiron, Barceloneta, Evangelic, Figarola i H. Barcelona), tenen una

ocupacio en planta baixa superior al 60 %, i la resta van des de Corachan i

Delfos, amb una ocupacio inferior al 25 %, a una ocupacio intermedia, com

ara Remei, Pilar, Sagrada Familia i Lourdes.

m2 CONSTRUITS PER LLIT

El 27 % dels hospitals, corresponent al 54 % dels Hits (St. Pau, Residencia,

Sagrat Cor), tenen un coeficient m2 construit/Ilit superior a 75 m2, que es pot

considerar com una mitjana acceptable per les caracteristiques dels centres.

La resta d'hospitals es reparteixen per un igual entre els 55-75 m2 per llit, i

inferiors, com Clinic, Esperanga, Creu Roja i Plato, els quals els podem con-

siderar francament insuficients, sobretot per tractar-se la majoria d'hospitals

d'un alt nivell assistencial.

El conjunt de cliniques estudiades esta molt repartit entre els tres para-

metres definits. Dexeus, Pilar, Delfos i H. Barcelona (28 % dels centres i 41 %

dels Ilits), compten amb coeficients alts, de mes de 75 m2, que es pot consi-

derar com a bo pel tipus de centres que son (cliniques). La resta es reparteix

per un igual entre els dos coeficients inferiors, considerant les agrupades en

el mes baix (inferior a 50 m2/ll.) com a francament insuficients (Salus, Lourdes,

Barceloneta, Evangelic i Figarola).

m2 SOLAR PER LLIT
Nomes hi ha 2 centres, St. Pau i St. Rafael (18 % dels hospitals i 19 %

dels hits), amb un alt coeficient, aixb suposa un solar considerable referit al

nombre de hits, i conseguentment, la disponibilitat de molt espai Iliure. Els al-

tres hospitals es reparteixen entre els altres dos indexs estudiats, els mes

baixos, a ('inferior dels quals pertany el 55 % dels centres, que correspon als

hospitals situats en zones urbanes denses.

Practicament totes les cliniques, exceptuant-ne Corachan i Delfos (15 %

dels centres i 18 % dels hits), estan situades en ('index mes baix dels estudiats,

per tractar-se de solars petits amb gran densitat d'edificacio.

ESTAT DE PLANEJAMENT
El 9 % dels hospitals, equivalent al 4,2 % dels Hits (Creu Roja), tenen Pla

Especial aprovat. Clinic, Mar, Esperanga i Plato (36 % dels centres i 27 % dels

hits) tenen plans especials en estudi, o be individuals per al centre o englobats

en entorns mes amplis. La Maternitat no to Pla Especial pero si to Pla Directori

aprovat per la Diputacio Provincial. La Residencia, Sagrat Cor, Alianga i St.

Rafael no tenen pla especial aprovat ni en estudi.

El 23 % de les cliniques, equivalent al 27 % dels hits (Pilar, Quiron i Bar-

celoneta), tenen Pla Especial aprovat, be individual del centre, be englobat en

plans de mes amplitud. La resta no en tenen , ni en estudi ni aprovat.
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ESTRUCTURA URBANISTICA DELS EQUIPMENTS HOSPITALARIS

EL TERRITORI DE BARCELONA

El territori de Barcelona es reduit, la seva extensio es de 97,02 km2 i ocupa

una part del Pla situat entre el massis de Collserola, la linia de la costa i els

Ilits dels rius Besos i Llobregat.

La forma del territori es sensiblement rectangular d'11 x 9 km, Ileugera-

ment inclinada i de que sobresurten la muntanya de Montjuic al sud-oest i els

turons del Putget, el Carmel, la Rovira i la Peira al nord-est.

LA XHUP I LA SEVA LOCALITZACIO

I it l'II!IP Illill,ll,

La Xarxa d'Utilitzacio Publica de la Ciutat de Barcelona la componen 11

hospitals amb una capacitat de 6.969 Ilits.

L'estudi compren 24 centres hospitalaris amb una capacitat de 8.987 Ilits.

D'aquests 24 Centres Hospitalaris, 22 estan situats per sobre de la Gran

Via, dins d'un rectangle de 4 x 3 km, es a dir, que en aquest espai es con-

centra el 94 % dels Ilits de la ciutat.

PROCES DE FORMACIO I CRITERIS D'AGRUPACIO

De I'explicacio del creixement de la ciutat segons un model d'anelles con-

centriques, podem concloure'n com, inicialment, els centres hospitalaris se si-

tuaven a la periferia:

Corona de la Ciutat Vella: Hospital del Mar.

Corona de I'Eixample Cerda: Hospital de la Sta. Creu i St. Pau,

Hospital Clinic i Maternitat.

Corona del creixement dels anys sei-
xanta: Residencia de la Vall d'Hebron.

Posteriorment a la formacio de les successives corones, els centres hos-

pitalaris han seguit altres criteris d'ocupacio,

L'analisi del Mapa Hospitalari existent mostra una tendencia a l'agrupacio

dels equipaments hospitalaris segons eixos viaris Llevant-Ponent.

Descripcio dels eixos:

Centres

Eix Litoral

Hospital del Mar

Nombre
Ilits

411

m2 sdl

27.500

m2 construits

30.326

Clinica Barceloneta 112 349 2.329

(523) (27.849) (32.565)

Eix Diagonal

Clinica Figarola Pere 93 405 2.497

Hospital Clinic Provincial 990 20.050 52.500

Hospital Sagrat Cor 424 7.761 52.980

Casa Provincial de Maternitat 185 14.400 13.000

(1.692) (42.616) (120.977)

PER COMPLETAR

PER COMPLETAR

DIAGONAL : CONSOLIDADA

I.ITORAL : PER COMPLETAR

Eix 1r. Cinturo
Hospital Sta. Creu i St. Pau 1.091 135.606 90.629

Creu Roja 295 7.175 12.892

Quinta de la Salut I'Alianga 623 6.006 39.927
Clinica Mare de Deu del Remei 134 2.919 10.401

Clinica Quiron 241 1.866 13.642

Hospital Evangelic 104 1.982 4.282

Hospital de I'Esperanga 280 5.403 14.983

Clinica Sagrada Familia 140 3.876 9.310

Clinica Corachan 97 5.250 7.197

(3.005) (170.083) (203.263)

Eix 2n. Cinturo

Ciutat Sanitaria de la

Vall d'Hebron 2.191 128.434 218.054
Hospital de Sant Rafael 204 33.892 12.292

(2.395) (162.326) (230.346)

Eix Via Augusta

Clinica Barraquer 150 1.480 10.360

Clinica Mare de Deu del Pilar 212 5.127 18.973
Policlinica Plato 174 5.731 8.200

Institut Policlinic Dexeus 125 2.490 14.641

(661) (14.828) (52.174)
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Eix Hospital Militar

Centre Medic Salus 325 2.300 11.293

Centre Medic Delfos 276 11.200 20.300
Clinica Mare de Deu de Lourdes 79 1.584 4.039

(580) (15.084) (35.632)

Resum dell eixos
edif.
prom.

Eix Litoral 523 27.849 32.565 (1,16)

Eix Diagonal 1.692 42.616 120.977 (2183)

Eix 1 r. Cinturo 3.036 170.083 203.263 (1,19)

Eix 2n. Cinturd 2.395 162.326 230.346 (1149)
Eix Via Augusta 661 14.828 52.174 (3,50)

Eix Hospital Militar-Gran
de Gracia 680 15.084 35.632 (2,36)

0 CLINIOUES 1 •BO I111a1

I LLINICd LOAALHAN

] LENTPE MEDIC SALUS

CENTRE MEDIC DElFOS

6 CLINICA BAR AAOUEA

5 INSTITVT POLICLINIC DE %EUS

6 CLINICA n.SRA DEl REMEI

T LIINICA ry. SPA pEl PILAA

B GLINICA OVIROn

9 CLINIC• $ fi DA FAMIL IA

Ip CLINICA N .SRA DF LOURDES

II CLINICA DARCELONETA

T^ HOSPITAL EVANGELIC

13 CLINICA FIGAiIOLA PERA

I HUSPITAL DC SAHi PA1t

^ NESIOENf. IA pf le vatl D'IIC DRON

3 VIpSPITAL CIINIC PAOVInLIaI

HOSPITAL DM M

5 HUSPITAL UE l' ESPf pAnt;A

Q CPEU POl•

i HOSPITAL SAGRAT COR

tl UplryT• pf LA SAIUp l AI IANCA

9 CASd PROVINCIAL DE MAT ERNITeT

t0 /IOSPITAI DE SANT RAfA[L

11 POLICLINICA DI ATO

Eixos d'agrupacid defs equipaments hospitalans.

Caracteristiques de /es agrupacions
a) En els eixos del Litoral, 1 r. Cinturd i 2n. Cinturo es troben 17 dels 24 cen-

tres: dos centres de tercer grau i practicament tots els hospitals, a mes
d'algunes cliniques.

b) Els eixos de major connectivitat urbana: 1 r. i 2n. Cinturd son els que su-
porten un Hombre de centres mes gran i major capacitat de Ilits. Cada eix
to un centre de grau 3 i I'index d'edificabilitat mitja se situa entre 1 i 1,5
m2Um2s.

c) Els eixos interiors: Diagonal, Via Augusta i Gran de Gracia-Hospital Militar

son els de major edificabilitat osciNlant entre 2,3 i 3,5 m2Um2s, resultat de
I'ocupacid de peces internes al creixement en corones i ocupant finques

de menor dimensid a les situades a la periferia.

Recomanacions

- Possible formacid d'Eixos Hospitalaris.
- Intercomunicacid dels Eixos.
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E S T R U C T U R A

SISTEMA D'ACCESSIBILITAT ALS CENTRES
HOSPITALARIS DE BARCELONA

DENSITAT DE POBLACIO I CAPACITAT HOSPITALARIA

Densitat de poblacio
Per tal de resumir graficament les densitats de poblacio del Municipi de

Barcelona, hem considerat tres graus de mes a menys, segons I'esquema

seguent:

Densitat alta. S'ha considerat la zona de mes alta densitat de poblacio la

compresa entre 300/400 hab. ha, hi son englobats: Casc Antic, Eixample,

Poble Sec, Gracia i Guinardo, i la part alts de St. Gervasi, fins a la Plaga

de la Bonanova.
Densitat mitja. Correspon a una densitat entre 200/300 hab. ha., practi-

cament 6s una zona concentrica a la primera que compren: Passeig Zona

Franca, Sants, Les Corts, Sarria, Pedralbes, la part alta de Gracia i Gui-

nardo, Horta, part de Nou Barris, costat Est d'Avg. Meridiana i St. Marti.

Densitat baixa. Es una zona amb una densitat de menys de 200 hab. ha,

i es correspon amb les zones residencials de Sarria-Pedralbes, la part alta

del Passeig de la Bonanova, Zona Franca i tot el peu de muntanya sota

la carretera de les Aigi es, fins a la trama urbana de densitat mitjana de-

finida anteriorment.

Les tres zones formes unes faixes irregulars pero concentriques al voltant

de I'Eixample i Casc Antic, que son les de densitat mes alta.

Capacitat hospitalaria
Superposant-ho al planol de les densitats de poblacio definides anterior-

ment s'ha grafiat la situaci6 dels diferents hospitals de Barcelona amb la seva

capacitat (nombre de Ilits) corresponent. D'aquesta superposicio, en podem
extreure les seguents afirmacions:

En la zona de densitat alta de poblacio, s'hi troben el 54 % dels centres i

S A N I T A R I A

el 51 % dels Ilits, pero molt irregularment distribuits, formant dos conjunts

de gran proximitat i gran densitat hospitalaria: St. Pau, Alianga i Creu Roja,

per una bands, i Clinic i Sagrat Cor, per I'altra.

En la zona de densitat mitja (200-300 hab. ha.) hi trobem nomes el 12 %

dels centres de la xarxa publica, amb nomes el 12 % del total de Ilits, exis-

tint grans zones de densitat mitja de poblacio sense cap centre hospitalari.

En la zona de densitat baixa hi trobem el 28 % dels centres i el 40 % dels

Ilits. Aquesta desproporci6 entre nombre de Ilits i nombre de centres (en

%) es deguda a la Residencia Sanitaria de la Vail d'Hebron (2.191 Ilits),

la resta correspon a la Maternitat Provincial (Hospital especialitzat) i a

('Hospital de St. Rafael, contigu a Ia Residencia.

ISOCRONES

Les isdcrones dels diferents centres hospitalaris s'han calculat de 30 mi-

nuts amb transport public (metro), ja que aquest es el mitja de transport mes

usual a la ciutat i el que permet fer mes combinacions de recorreguts amb el

minim temps.

Les isocrones considerades han estat les dels segUents hospitals per en-
globar aquestes les dels altres:

- Residencia Sanitaria de la Vail d' Hebron

- Hospital Clinic.

- Hospital de Sant Pau.

- Hospital del Mar.

En el planol adjunt les isocrones s'han superposat als limits de la trama

urbana.

Com es pot veure, la superficie de trama urbana sense cobrir per les iso-
crones es molt petita, pert aixo no significa que I'estructura hospitalaria actual
sigui Ia mes idonia, sing que a traves dels transports publics quasi tota la po-
blacio to acces a un centre hospitalari o altre.

Densitat de poblacio - Capacitat hospitalaria. Nivells d'accessibilitat - isdcrones.
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AREES DE COBERTURA TEORICA HOSPITALARIA

Donada la irregular distribuci6 de centres hospitalaris de la xarxa d'utilit-

zaci6 Publica al municipi de Barcelona, en aquest planol s'ha intentat repre-

sentar els diferents nivells tebrics de cobertura (sobre la poblaci6) de cada

centre, per determinar aixi les arees amb cobertura hospitalaria o sense.

Per determinar aquestes arees de cobertura de cada hospital s'han tingut

en compte els seguents punts de partida:

La densitat de poblacio del seu entorn.
La consideraci6 de 3 flits x 1.000 habitants ( flits malalts aguts).
Determinaci6 de la superficie coberta per cada hospital segons Ia densitat

de poblacio del seu entorn.
En els hospitals de nivell 3 (Clinic, Sant Pau , Residencia ) nomes s ' ha tingut

en compte el 60 % dels Ilits per la consideracio que la resta correspon a

pacients de fora del municipi.

Una vegada grafiades sobre el planol les arees de cobertura s'observa una

superposici6 de les mateixes en determinades zones i una absencia de co-

bertura en altres, per tant es poden definir 5 tipus de cobertura diferents:

1) Arees sense cobertura hospitalaria, corresponents a zones allunyades

geometricament dels centres assistencials.

2), 3) Arees amb cobertura d'un o dos centres, les primeres corresponen

a zones properes a un centre, i les segones a zones que cauen dintre

del radi d'influencia de dos hospitals.

4) Arees amb cobertura de mes de dos centres, corresponen a zones amb

gran densitat hospitalaria i amb gram proximitat fisica entre centres.

5) Arees amb cobertura d'hospital especialitzat, aquestes arees estan en

la zona de cobertura d'un hospital especialitzat (Maternitat Provincial),

per6 els manca la cobertura d'un hospital de nivell 2, per considerar-se

adequadament coberts.

A la vista de les diferents arees de cobertura hospitalaria grafiades s'ob-

serven tres zones amb cobertura multiple de diversos hospitals cadascuna-

1) Zona de la Vall d'Hebron (Residencia, Sant Rafael).

2) Zona de I'esquerra de I'Eixample (Clinic, Sagrat Cor).

3) Zona de la dreta de I'Eixample (St. Pau, Alianga, Creu Roja).

A part d'aquestes tres zones d'elevada cobertura, n'hi ha d'altres amb un

nivell de cobertura intermedia que correspon a ('Hospital del Mar i al de I'Es-

peranga, i amb un nivell de cobertura especialitzat (Maternitat Provincial).

Les diferents arees de cobertura dels hospitals de Barcelona ens delimiten

uns espais urbans sense cap cobertura hospitalaria (cobertura geometrica,

sense tenir en compte les isbcrones) que corresponen a les arees de: Sarria-

Pedralbes, Les Carts, Zona Franca i Passeig Zona Franca, Poble Sec, part

central de I'Eixample, St. Marti, St. Andreu i part de Nou Barris.

Part d'aquestes arees sense cobertura geometrica poden quedar cobertes

per les isbcrones corresponent als transports publics, perb la cobertura de

poblacio de les isocrones de 30 minuts es molt superior per cada centre a la

que Ii correspondria a la del seu entorn calculat sobre la base de 3 flits de

malalts aguts per 1.000 habitants.

Com a conclusi6 d'aquesta fase, podem establir els seguents punts:

1) El total de flits en hospitals de la Xarxa d'Utilitzaci6 Publica (XHUP) es

de 6.899 Ilits, que per una poblaci6 de Barcelona de 1.752.627 habi-

tants, ens d6na un coeficient de 3,93 Hits x 1.000 habitants considerat

com a optim i correcte si tenim en compte que part d'aquests hits son

utilitzats per gent de ['area metropolitana, comarca, provincia i fins i tot

comunitat aut6noma en determinades superspecialitats que nomes es

troben en hospitals de nivell 3 de Barcelona.

2) Considerant les arees de cobertura tebrica dels diferents hospitals ana-

litzats, veiem que les zones amb gran densitat de centres tenen co-

bertures multiples, mentre que d'altres queden sense cobertura a causa

de no tenir cap hospital en la seva zona immediata, pal-liant-se aquestes

deficiencies, millorant I'accessibilitat als centres concentrats mitjangant

una adequada xarxa de transport public que fa que, a aquestes zones,

hi accedeixi mes poblacio en demanda d'assistencia hospitalaria que

la que li pertocaria tenint en compte I'entorn immediat de cada hospital,

sobretot els de nivell 2, que a nivell urba es consideren com a hospitals

de Districte arreu del m6n.

Arees de cobertura tedrica hospitalaria.
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L'ACTIVITAT SANITARIA A BARCELONA

MORBIDITAT A BARCELONA

A tots els paisos occidentals, a mesura que ha anat disminuint la mortalitat,

aquest indicador ha anat perdent forga a I'hora d'informar-nos sobre la salut

de la poblaci6. Actualment, i cada cop mes, hem d'atendre a Ia morbiditat,

com tambe a la qualitat de vida. Ara be, a diferencia de la mortalitat, no hi ha

una unica mesura de la morbiditat. Les persones patim diverses malalties i

trastorns al Ilarg de la vida, algunes de manera simultania, i el seu coneixe-

ment des d'una bptica poblacional esta directament relacionat amb el concepte

de morbiditat.

L'indicador classic de morbiditat percebuda es el nombre de dies de Ilit en

les dues setmanes anteriors a I'entrevista que les persones fan per motiu de

salut. En el Quadre 17 es presenten les taxes de morbiditat, globals i espe-

cifiques segons quatre grups d'edat Pot observar-se tambe que, pel conjunt

de la poblaci6, un 6,2 % de les persones han fet algun dia de Ilit durant les

dues setmanes anteriors a la realitzaci6 de I'entrevista que ens ofereix aquesta

i nformaci 6.

Un segon indicador de morbiditat percebuda es el percentatge de persones

que declara patir algun dels trastorns crbnics que figuren a la Ilista de I'en-

questa de salut. t`s evident que el grau de gravetat dels diversos trastorns pot

ser ben diferent, perb aquest indicador ens ofereix una idea de la prevalenga

de les malalties tal i com la poblaci6 les viu i les coneix. Hi ha un

52,9 % de persones que pateixen una o mes malalties. Aquest percentatge

varia de manera creixent amb I'edat, arribant fins a un 86,4 % en el grup de

persones de 65 o mes anys. Les diferencies per sexes son les mateixes que

en el cas dels dies de Ilit: mes patologia per a les dones en tots els grups

d'edat excepte en el primer (de 0 a 14 anys). Es declarers un total de 1.257

trastorns crbnics per cada 1.000 persones, el que significa que la gent que en

pateix, to com a mitjana 1,25 transtorns (Quadre 2).

QUADRE 1 . Nombre de persones que han fet Ilit durant les dues setmanes

anteriors a I'entrevista, segons edat i sexe (taxa per 100 habi-

tants).

Grup d'edat Homes Dones

0-14 8,9 8,6

15-44 3,5 5,2

45-64 3,5 7,0

> 65 7,6 8,4

TOTAL 5,3 6,9

Font: La salut a Barcelona, 1986_ Ajuntament de Barcelona.

Una altra manera d'aproximar-nos als patiments de la poblaci6 es tenir en

compte quins s6n els motius de salut que fan que visitin el metge. Al Quadre

3 apareixen els motius de salut, classificats en els grups de la CIE-9. Entre

aquests, hi destaquen el grup de les malalties respiratbries (2.308/1.000 per-

sones) i el de les infeccioses (987 visites per cada 1.000 persones).

QUADRE 2 . Nombre de trastorns crbnics declarats en I'enquesta de salut de

1986 (totes les edats). Taxes per 1.000 persones.*

Tipus de transtom Taxa per 1000 pers.

Artrosi 190

Trastorns de la circulaci6 105
Allergies 102

Mal d'esquena crbnic 71
Migranyes 68

Pressi6 alta 63
Diversos 62

Bronquitis i/o asma 55

Problemes nerviosos /depressions 55
Morenes , fistula 46

Sordesa 46
Altres 97

TOTAL 1.257

' No s6n trastorns excloents; una persona pot declarar mes d'un trastorn fins a un maxim
de nou trastorns.

Font: Elaboraci6 prbpia. Resultats provisionals Enquesta de Satut 1966.

QUADRE 3. Taxa de visites mediques segons motiu (CIE-9). (Nombre de vi-
sites per cada 1.000 habitants i any) (Pacients no hospitalitzats).

Motiu (CIE-9) Taxa/7.000

M. Infeccioses 987

Neoplasties 159

M. Endocrines i nutrici6 175

M. de la Sang 45

Trastorns mentals 61

M. del S . Nervi6s 36

M. del S . Circulatori 615

M. del S. Respiratori 2.308
M. del S . Digestiu 577

M. del S . Genito - Urinari 220

Embaras/Part i M . Ostetr. 30
M. de la Pell 691

M. del S . Mtisculo - Esquel. 546
Anomalies congenites
Patologia perinatal
M. Mal definides 501
Accidents/Lesions/Viol. 266
Classificacid Suplementaria 45
TOTAL 7.591

Font: Elaboraci6 prbpia. Resultats provisionals Enquesta de Salut 1986.
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VISITES MEDIQUES EXTRA-HOSPITALARIES

El nombre de visites mediques en les dues setmanes anteriors a I'entre-

vista es la base per calcular el total anual de visites mediques extra-hospita-

laries (vegeu Quadre 4).

QUADRE 4 . Nombre de persones que declaren alguna visita medica durant
les dues setmanes anteriors a I'entrevista, per edat i sexe.

Grup d 'edat Homes Dones

0-14 18,8 18,5
15-44 10,2 16,5
45-64 13,5 24,1
> 65 24,1 28,7
TOTAL 14,9 20,4

Font: La Salut a Barcelona, 1986. Ajuntament de Barcelona.

Segons aquestes dades, observem que com a mitjana cada ciutada es
visitat per un metge 7,6 vegades ['any. Per altra banda, si es to en compte
que en un estudi previ vam trobar I'existencia d'una infradeclaracio de les vi-
sites mediques del 15 % podriem establir la xifra provisional de 8,7 visites
mediques per persona i any a Barcelona (8,7 x 1.769.014 = 15.390.421 vi-
sites mediques/any).

Pel que fa al caracter institucional de les visites realitzades, el 58,3 % han
estat a carrec de I'SS, el 18,4 % a carrec d'un metge particular i el 13,2 %
d'una mtitua voluntaria. Respecte ales mateixes dades de ['any 1983, el canvi

mes important es ['augment en la proporci6 de visites de I'SS i la disminucio
de les visites de metges particulars. Aquestes han passat de representar el

25,8 % de totes les visites realitzades en I'enquesta de 198:5 a un 18,4 % en
I'actual estudi (Quadre 5).

QUADRE 5. Caracter institucional de les visites mediques (patients no hos-
pitalitzats).

Institucio

Particular 18,4

Seguretat Social 58,3

Mutua Obligat6ria 4,3

Mutua Voluntaria 13,2

Altres 1,7

No consta 4,1

Font: La Salut a Barcelona, 1986. Ajuntament de Barcelona.

QUADRE 6 . Tipus de metge que realitza les visites mediques (patients no

hospitalitzats).

Tipus metge

Metge General 48,4

Pediatre 11,0

Dentista 4,6

Psiquiatre 0,1

Altres 35,1

Font: La Salut a Barcelona, 1986. Ajuntament de Barcelona.

Del total de visites declarades, un 48,4 % han estat realitzades per metges
generalistes, un 11 % per pediatres i un 4,6 % per odont6legs; la resta han
estat realitzades per metges especialistes (vegeu Quadre 6).

Pel que fa al motiu de les visites mediques declarades, el primer Iloc cor-

respon a les malalties del sistema respiratori, les quals han estat responsables

del 30,4 %, seguides de les malalties infeccioses, les quals han ocasionat un

13 % de les malalties declarades. Amb molta menys importancia quant a la

frequentaci6, segueixen les malalties de Ia pell, les del sistema circulatori i les

del sistema digestiu (vegeu Quadre 3).

La satisfacci6 de l'usuari respecte de les visites realitzades depen de ma-

nera clara del seu caracter institucional, especialment pel que fa ales visites

insatisfact6ries (vegeu Quadre 7). No s'ha de perdre de vista per6 que la re-

laci6 cost real per malalt/servei que se li ofereix, es tant desproporcionada a

favor del servei que aix6 desdibuixa el resultat d'aquest tipus d'analisi.

QUADRE 7. Satisfacci6 de la visita medica segons el tipus d'instituci6 (pa-
cients no hospitalitzats).

Insalud
Metge
Part.

MGtua
Obl.

Mtitua
Vol.

Total

Molt satisfactoria 31,2 69,5 36,4 57,0 40,3
Satisfactdria 34,2 17,9 31,8 30,9 29,7

Acceptable 26,2 10,5 27,3 11,8 20,2
Insatisfact6ria 5,0 1,1 - - 1,4

Molt insatisfact6ria 2,0 - 4,5 1,4 1,9

Font: La Salut a Barcelona, 1986. Ajuntament de Barcelona.

PATOLOGIA HOSPITALARIA

La patologia hospitalaria es directament indicativa de la demanda atesa i

per tant dels recursos necessaris en la situaci6 actual.

Per als homes, les principals causes d'hospitalitzaci6 son les malalties di-

gestives (12.352 ingressos al 1985), les respirat6ries (10.354) i les circulat6-

ries (8.872) (vegeu Quadre 8). Per ales dones, les causes mes importants

s6n el part (12.562), les genito-urinaries i les digestives (9.688) (vegeu Qua-

dre 9).
Una part molt important de I'activitat hospitalaria es de tipus quirbrgic. Mal-

grat que no tenim dades recents de la patologia quirurgica atesa als hospitals,

Si que disposem de les dades del Mapa Sanitari de Barcelona corresponents

al periode 1981-1983. Per aquest estudi sabem que a ['any es practiquen,

aproximadament, per cada 100.000 dones 184 cesaries i 270 histeroctomies;

per cada 100.000 homes, 86 prostatectomies, i per al conjunt de la poblaci6

(per cada 100.000 habitants), 157 apendicectomies, 92 colecistectomies, 65

operacions de varius i 105 interventions per hernies abdominals (vegeu Qua-

dre 10). La frequencia amb que Ia poblaci6 de Barcelona es intervinguda qui-

rurgicament resulta propera a la d'altres paisos europeus, i clarament inferior

a la de paisos com els EUA o el Canada. En conjunt, un 45 per mil dels ha-

bitants de la ciutat se sotmet a alguna intervenci6 quirurgica al cap de I'any,

i I'edat mitjana de les persones intervingudes es de 35,3 anys.
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QUADRE 8. Ingressos per 100.000 hab. segons grup diagnostic (CIE-9) i edat.

DIAGNOSTIC HOMES GRUPS D'EDAT

<1 a. 1-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65 + Total

Infecci6s 938,14 599,62 254,64 228,01 93,55 327,95 203,34 247,57

Tumors 0,00 90,38 85,84 68,85 215,20 1.061,81 2.914,95 650,75

Endocri 0,00 46,29 54,10 82,91 75,57 133,83 287,41 107,18

Sang 0,00 103,61 15,15 54,78 38,25 50,49 149,95 54,91

Trast. Mentals 0,00 0,00 0,00 136,22 202,30 100,49 85,20 107,78

Sist. Nervi6s 329,90 418,85 253,92 128,81 391,70 593,16 1.464,29 489,02

Circulatori 216,49 178,56 15,15 101,42 332,71 1.872,13 4.624,61 1.059,00

Respiratori 1.164,95 2.649,79 1.134,72 325,73 613,35 1.090,73 3.941,88 1.235,87

Digestiu 2.618,56 958,95 632,64 792,86 1.192,60 2.125,57 3.170,55 1.474,87

Genito-urinari 546,39 1.161,77 1.012,80 305,74 425,80 883,86 2.892,23 915,50

Pell 0,00 19,84 73,58 338,32 276,95 173,54 135,18 196,00

Osteo-muscular 443,30 123,45 308,03 430,12 562,66 638,75 402,14 475,65

Congenites 793,81 529, 08 288 ,55 42,20 17,05 0,00 0,00 96,80

Perinatal 5.876,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,04

Mal definits 845,36 425,47 268,35 430,86 464,51 750,03 1.547,22 612,80

Traumatismes 938,14 617,26 333,27 1.074,92 758,51 654,93 1.285,60 763,79

QUADRE 9. Ingressos per 100.000 hab. segons grup diagnostic (CIE-9) i edat.

DIAGNOSTIC DONES GRUPS D'EDAT

<1 a. 1-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65 + Total

Infecci6s 1.527,88 194,90 26,71 100,17 101,14 20,54 173,03 99,68

Tumors 0,00 16,24 95,41 277,58 440,89 946,13 1.506,58 644,59

Endocri 240,10 0,00 16,03 115,47 200,96 247,33 602,23 229,72

Sang 0,00 0,00 161,05 56,59 0,00 80,07 133,15 72,45

Trast. Mentals 0,00 0,00 0,00 146,05 79,68 48,21 89,22 66,74

Sist. Nervi6s 43,65 631,09 377,05 229,40 350,70 496,33 1.187,56 518,00

Circulatori 0,00 48,72 5,34 9,94 541,15 896,67 2.690,08 796,16

Respiratori 1,047,69 2.122,97 1.051,78 479,45 313,04 463,22 1.294,35 726,73

Digestiu 1.113,17 740,14 622,06 595,68 945,26 1.163,70 1.850,61 1.042.89

Genito-urinari 425,62 201,86 114,49 962,73 2.268,80 1.743,03 1.142,27 1.352,59

Embares 0,00 0,00 0,00 2.467,62 6.673,29 29,76 4,06 1.997,17

Pell 76,39 64,97 33,58 237,05 242,55 96,42 77,05 138,54

Osteo-muscular 229,18 64,97 216,77 377,75 445,27 646,41 721,86 479,46

Congenites 76,39 255,22 13,74 29,82 0,00 12,58 0,00 21,96

Perinatal 5.413,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,39

Mal Definits 229,18 707,66 300,73 488,63 877,83 486,27 1.262.58 688,08

Traumatismes 556,59 243,62 356,45 636,21 283,27 464 ,89 1.888 ,46 646,42

QUADRE 10 Intervencions quirbrgiques en diversos paisos i Barcelona (per 100.000 hab.)

TIPUS Pai'sos Canada EUA Anglaterra Barcelona
O'INTERVENC16 Baixos (1974) (1975) Gales (1973) (1981) (estim.)

Apendicectomies 169 171 132 194 157

Cesaries 73 275 304 155 184

Colecistectomies i/o co-

lecistomies 144 393 191 62 92

Flebectomies i/o op. di-
verses 83 82 42 47 65

Hernies 179 238 244 140 105

Histerectomies 346 614 549 234 270

Prostectomies 149 269 218 91 86

Del 40,6 % d'altes de residents de fora de la ciutat, aproximadament la

meitat son de ('Area Metropolitana (19,8 %). Aixo representa que el 41 de cada

mil habitants d'aquesta area utilitza els hospitals de la ciutat de Barcelona. Si

assumim que la frequentaci6 en I'Area Metropolitana As la mateixa que la de

Barcelona-ciutat, resultara que el 43,6 % dels ingressos dels residents

d'aquesta area es produeixen a la ciutat de Barcelona (vegeu Quadre 11).

La distribucio percentual de les altes segons el nivell assistencial de ('hos-

pital es molt semblant entre residents i no-residents a la ciutat. Aquest feno-

men, que resulta sorprenent, pot explicar-se pel fet que a la ciutat es d6na

una alta utilitzaci6 del nivell 3 per problemes de salut que corresponen a nivells

assistencials inferiors. Sembla logic pensar que la distribucio de les patologies

ateses dins del nivell 3 ha de ser diferent entre els residents i els no-residents

(vegeu Quadre 12).

QUADRE 11 . Ingressos per 1.000 habitants per Iloc de

Lloc de residencia

Barcelona-ciutat
Area Metropolitana
(menys Barcelona-ciutat)
Provincia de Barcelona
(menys Area Metrop.)
Catalunya
(menys prov. Barcelona)

Entre 0 s'indiquen els intervals de confianga.

Font: Elaboraci6 propia. Enquesta d'Altes Hospitalaries, 1985,

residencia.

Taxes/1.000 hab.

93,41 (+-0,01)

40,74 (+-0,02)

10,76 (+-0,02)

8,49 (+-0,02)

QUADRE 12. Distribuci6 percentual dels ingressos segons nivell de ('hospital
per Iloc de residencia.

Lloc de residencia
Nivell Area Metro- Provincia Resta

Hospital Barcelona politana' Barcelona2 Catalunya3 Resta

Nivell 1 2,1 6,6 2,1 0,8 0,4

Nivell 2a 7,4 12,6 7,3 4,3 6,7

Nivell 2b 17,9 12,6 18,6 16,7 8,8

Nivell 3 40,3 39,1 38,8 42,4 27,8
No acreditats 32,3 29,1 33,1 35,7 56,4

1. Area Metropolitana: A.M. menys Barcelona-ciutat.
2. Prov. Barcelona: P. Barcelona menys A.M.
3. Resta Catalunya: Catalunya menys P. Barcelona.
Font: Elaboraci6 propia. Enquesta d'Altes Hospitaliries, 1985.

FREQUENTACIO EN ELS HOSPITALS DE BARCELONA

a) Internament
La frequentaci6 hospitalaria de ('any 1985 pels residents a Barcelona va

ser de 93,41 ingressos per mil habitants. Aixo suposa un augment substancial

respecte a ('any 1981, en club la taxa era de 83,2. De totes maneres, continua

sent baixa si la comparem amb la frequentaci6 de paisos europeus corn Ale-

manya (181 ingressos per mil habitants), Franca (113) o Italia (160).

Les dones de la ciutat son hospitalitzades mes sovint (97,3 per mil) que
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QUADRE 18. Distribuci6 percentual dels ingressos als hospitals generals de la Xarxa Hospi-
talaria d'Utilitzaci6 Publica (XHUP) per cada un dels districtes municipals (que-
den exclosos els ingressos a d'altres hospitals).

Districles V. d'Hebron H. Clinic St. Pau Alianga S. Cor H. del Mar 0. Roja Esperanra St. Rafael Platd TOTAL

Ciutat Vella 8,3 29,1 8,6 3,9 2,0 37,6 2,0 5,2 1,0 2,5 100%
Eixample 7,0 33,3 22,0 9,9 11,2 4,0 5,0 3,5 1,6 2,5 100%
Sants-Montjuic 4,5 62,5 3,6 6,6 7,9 5,8 4,0 2,3 1,0 1,8 100%
Les Cons 0,0 62,0 6,4 5,3 16,3 0,9 1,2 4,0 1,5 2,3 100%
Sarria-St. Gervasi 10,9 33,7 13,3 4,6 6,4 9,5 5,3 10,2 2,4 3,7 100%
Gracia 10,5 6,6 33,0 13,0 3,2 5,7 7,1 15,2 1,6 4,2 100%
Guinardb 34,6 6,7 25,7 16,8 0,0 2,7 3,3 4,6 4,6 1,0 100%
Nou Barris 55,8 4,7 13,4 4,9 0,6 3,0 2,8 5,0 8,5 1,3 100%
Sant Andreu 26,4 12,2 31,4 6,9 2,3 1,6 5,4 3,4 8,5 1,8 100%
Sant Marti 8,6 5,5 37,7 9,5 2,0 23,9 8,0 2,7 0,6 1,4 100%

Font: Elaboraci6 propia. Enquesta d'Altes Hospilalaries, 1985.

QUADRE 19 . Distribuci6 percentual dels ingressos dels residents a Barcelona segons distric-
tes municipals per a cada un dels hospitals generals de la Xarxa Hospitalaria
d'Utilitzaci6 Publica (XHUP).*

Districtes V. d'Hebron H. Clinic St. Pau Allanga S. Car H. del Mar C. Roja Esperanga St. Rafael Platd

Ciutat Vella 4,9 12,7 4,1 4,5 4,2 36,1
Example 6 ,9 24,2 17,6 19,3 40,0 6,5
Sants-Montjuic 3,0 29,9 1,9 8,5 18,8 6,1
Les Corts 0,0 9,8 1,1 2,3 12,7 0,3
SarriA-St. Gervasi 3,4 7,8 3,4 2,8 7,3 4,8
GrAcia 4,4 2,0 11,2 10,8 4,8 3,9
Guinardb 23,2 3,3 13,9 22,2 0,0 2,9
Nou Barris 33,0 2,0 6,4 5,7 1,2 2,9
Sant Andreu 13,3 4,5 12,7 6,8 4,2 1,3
Sant Marti 7 ,9 3,7 27,7 17,0 6,7 35,2
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Nomes es tenen en compte els ingressos dels residents a Barcelona.
Font: Elaboracio propia. Enquesta d'Altes Hospitalaries, 1985.

En fer comparacions amb altres indrets, ens trobem que Barcelona que se

situa en un nivell intermedi; pel que fa a la frequentaci6 anual dels serveis

d'urgencies hospitalaris s'esta incrementat fortament aquest index.

4,2 10,7 3,3 12,3
17,9 12,0 9,0 20,5

9,4 5,2 3,8 9,6
0,9 3,0 1,9 4,1 QUADRE 18 Estandards de frequentaci6 i ingressos per urgencies.
6,1 11,2 4,3 9 6

10,8 22,3 3 8

,

14 4 Ingressos per
8,0 10,7

,

17,6

,

5,5 Lioc
Urg. per

urgencies per
16 10 3 28 6 6 2 1.000 hab., , , , 1.000 hab.

9,9 6,0 24,3 7,5

26,4 8,6 3,3 10,3 Barcelona ciutat (1981) 296 56
100% 100% 100% 100% Lib (1982) 90 14

Lisboa (1982) 600 49
Anglaterra (1976) 275 -

b) Urgencies
El volum total d'urgencies ateses durant I'any 1981 als hospitals de Bar-

celona fou de 460.000, a que cal afegir les 190.000 dels centres de Bellvitge
i St. Joan de Deu, donada la seva situaci6 propera a Barcelona. Si I'evoluci6
de les urgencies, des de 1981 a 1984, ha estat igual a Barcelona que per al
conjunt de Catalunya, podem afirmar que actualment les xifres esmentades
s'han incrementat en un 47,9 %, ja que en el total de Catalunya s'ha passat
de 1.275.889 I'any 1981 a 1.887.174 I'any 1984.

Aix6 voldria dir que a la ciutat de Barcelona hauriem passat de les 460.000
urgencies I'any 1981 a 681.000 urgencies I'any 1984.

El 82 % de les atencions d'urgencia, el 1981, a Barcelona fou finangat per
l'ICS, fet que ha de permetre un control efectiu per part d'aquesta entitat, trans-
ferida a la Generalitat, en l'ordenaci6 dels serveis d'urgencia als hospitals.

La frequentaci6 anual, consultes d'urgencia per cada mil habitants a Bar-
celona el 1981, fou de 29,6. Es a dir, que almenys 1 de cada 4 habitants de
Barcelona va anar als hospitals una vegada I'any per una consulta d'urgencia.
Actualment aquesta frequentaci6 s'ha incrementat fins a 438 (segons les es-
timacions que hem donat abans).

A Lisboa les urgencies s6n molt elevades i es relacionen amb un mal fun-
cionament de la xarxa primaria, la frequentaci6 d'urgencies a Lib, per contra,
es molt baixa. Tambe observem que els ingressos per urgencies sbn mes
elevats a Barcelona malgrat els seus nivells intermedis de frequentaci6.

De les 460.000 urgencies que es van produir a Barcelona I'any 1981,
294.000, aixb suposa un 64 %, corresponien a residents de Barcelona; 67.620
(el 14,7 %) a residents del Barcelones Nord i/o Maresme; 43.240 (9,4 %) a
residents del Barcelones Sud i/o Baix Llobregat: 15.180 (3,3 %) a residents
del Valles Occidental i Oriental (vegeu Quadre 19).

Aixi, tenim que I'atracci6 mes gran d'urgencies hospitaleries que exerceix
el municipi (Grafic), a part dels residents a Barcelona, es produeix sobre el
Barcelones i el Maresme, amb frequentacions de 134 urgencies per cada
1.000 hab. Segueixen les erees IX (Barcelones Sud i Baix Liobregat), amb 28
i X (Valles), amb 24 urgencies cada 1.000 hab.
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residencia. QUADRE 20 . Frequentaci6 als hospitals de Barcelona per prestaci6 i per pro-QUADRE 19. Distribuci6 dels usuaris segons Iloc de
cedencia (per 1.000 hab.; any 1981).% d'usuarisArees

XII - Barcelona 64,0
XI - Barcelones Nord/Maresme 14,7

X - Valles Occidental i Oriental 3,3
IX - Baix Llobregat - Barcelones Sud 9,4

Resta de Catalunya 3,0

Fora de Catalunya 0,8

No consta 4,8

Area Saniteria Hospitalitzacid Urgencies
Consulta
Externa

XII-Barcelona - ciutat 83 , 4 296 945
XI-Barcelones Nord i Ma-

resme 61 , 3 134 491

X-Valles Occident. i
Oriental 28,9 24 174

IX-Baix Llobregat i Bar-
celones Sud 43,7 28 332

Font: Elaboraci6 propia.
Estudis Tecnics per al Desplegament del Mapa Sanitari de Barcelona, vols. 1 i 2. Bar-

celona, 1983.

QUADRE 21 . Procedencia dels usuaris de consultes externes a Barcelona.

Area Saniteria

XII-Barcelona-ciutat 61,3 + 2,0

XI-Barcelones Nord i Maresme 11,9 + 1,4

X-Valles Occidental i Oriental 5,4 + 1,0

IX-Baix Llobregat i Barcelones Sud 10,3 + 1,4

Resta Catalunya 6,8 + 1,0

Altres i no consta 4,2

Font: Elaboraci6 pr6pia.
Estudis Tecnics per al Desenvolupament del Mapa Sanitari de Barcelona, vol. 2. Bar-

celona, 1983.

Atraccib dels Serveis d'Urgencies Hospitalaries de la ciutat sabre les arees veMes.

c) Consulta externa
El nombre total de consultes externes als hospitals de Barcelona fou de

2.606.000 durant ('any 1981. Si I'evoluci6 de les consultes externes ha estat

igual a Barcelona que per al conjunt de Catalunya, i durant el periode de 1981-

1984 i tenint en compte que aquestes han passat de 5.132.310 ('any 1981 a

4.431.835 ('any 1984 (aix6 es, han disminuit un 13,7 %), podem estimar que

les consultes externes realitzades a Barcelona durant ('any 1984 hauran estat

2.244.000.

Les xifres de ('any 1981 implicaven que es fessin 945 visites ('any per cada
mil residents a la ciutat de Barcelona, o sigui que cada any una persona que
vivia a Barcelona acudia un cop als serveis de consulta externa d'un hospital.
Aquesta frequentaci6 haura baixat a 814 visites ('any per cada mil habitants
('any 1984.

Com ja hem esmentat, I'atracci6 de Barcelona pel que fa a l'internament i
a les urgencies es molt elevat sobre els residents ales comarques de I'entorn
de Barcelona, fet que es repeteix en el cas de les consultes externes.

En els Quadres 20 i 21 pot observar-se la intensitat d'aquesta atracci6
sobre les comarques veines.

FLUXOS DE LA XARXA HOSPITALARIA DE BARCELONA

Dins ('hospital i entre aquest i la resta de serveis sanitaris es donen un

ampli nombre de contactes que determinen fluxos d'usuaris en totes les di-

reccions.

De I'observaci6 del grafic de fluxos de la xarxa hospitaleria de Barcelona

entre els diversos serveis sanitaris I'any 1984, en clue s'indiquen en xifres el

nombre d'actes medics que es realitzen a cada servei, com tambe dels fluxos

que ens indiquen la font i la intensitat dels diversos tipos d'actes, ja en podem

deduir la importencia de disposar de circuits correctament dissenyats, pel que

fa als espais i circulations, en els hospitals, per tal d'absorbir tota la demanda

que se'n produeix.

L'alta afluencia de malalts als serveis de consulta externa dels hospitals

es deu, en gran mesura, que no s'ha aconseguit resoldre la relaci6 entre I'as-

sistencia primaria i els centres hospitalaris. Relaci6 que es concreta besica-

ment en els especialistes d'ambulatori de TICS.

La incertesa existent sobre el model que finalment s'adoptaria ens dificulta
d'establir les hip6tesis de correcci6 dels fluxos actuals entre els diversos ser-
veis sanitaris.
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AVALUACIO URBANISTICO - ASSISTENCIAL

AVALUACIO URBANISTICA

TIPOLOGIES HOSPITALARIES. LOCALITZACIO i
CLASSIFICACIO

L'evoluciO de la tipologia hospitalaria esta directament Iligada a les inno-
vacions mediques i a l'organitzacio hospitalaria que comporten, en conse-
quencia existeixen diferents tipologies desenvolupades al Ilarg del temps que
utilitzarem per a I'analisi dels centres.

Aquestes tipologies fan referencia a la disposicio i l'organitzacio de I'edi-

ficacio dintre del recinte de I'hospital, i que d'una posicio de I'edifici totalment
aillada a una altra concentrada es poden classificar de la manera seguent:

'Colonia,,

"PavellO
"Espina,,

" Monobloc'

«Entre mitgeres amb jardi»

,,Entre mitgeres»

Tipologies hospitalaries:

«Colonia,,

'cPavell&

Hospitals

H. St. Rafael

Plato

H. Sant Pau

Maternitat

Residencia

«Espina>) H. del Mar
H. Clinic

Creu Roja

«Monobloc' H. de I'Esperanga

'Entre mitgeres H. Sagrat Cor
amb jardi » L'Alianga

«Entre mitgeres?

Cliniques

Corachan

Delfos

Dexeus
Remei

Pilar

Sagrada Familia
H. Barcelona

Quiron

Lourdes

Evangelic

Salus

Barraquer
Barceloneta

Figarola

En contemplar la distribucio de les diferents tipologies establertes entre els
hospitals i cliniques analitzats, hi observem els seguents punts:

a) La major part dels hospitals (73 %) estan classificats en tipologies de
poca densitat edificatoria corn son: colonia, pavello i espina, amb solars
de considerables dimensions, exceptuant els hospitals de I'Esperanga,

COLUNIA

SANT RAFAEL

PAVELLO

H. SANT PAU

ESPINA

H. DEL MAR

T
MON0BLOC

H. DE L ESPERANGA

10,

ENTRE MITGERES

AMB JARDI

L ALIANC,A

n
ENTRE MITGERES

PLATO

MATERNITAT

H. CLINIC

H. SAGRAT COR

RESIDENCIA

CREU ROJA

Sagrat Cor i Alianga, que pertanyen a les tipologies entre mitgeres amb
jardi i monobloc.

b) Practicament totes les cliniques ( 100 %) estan situades en les tres ti-
pologies que es poden considerar de major densitat dels volums d'edi-
ficacio com son : monobloc, entre mitgeres amb jardi i entre mitgeres.
En aquesta ultima i amb una ocupaciO de practicament el 100 % hi ha
4 cliniques (31 %) mentre que no hi ha cap hospital.
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Els solars de les cliniques son proporcionalment mes petits que els dels hos-

pitals (m2 solar/Ilit), i la major part d'elles es troben en teixits urbans mes den-
«Entre mitgeres»

Salus 93% 100%

sos_ Barraquer 100% 100%
Barceloneta 100 % 100 %

Figarola 92 % 100 %
QCUPACIO P.B.-CLASSIFICACIO I ESTANDARDS

HOSPITALS

Ocupaci6
actual

Estandard

maxim

Possibilitat
ampiiaci6

«Colbnia»
H. Sant Rafael 17% 25 % 8%

Plat6 19% 25% 6%

,,Pave116-
H. Sant Pau 24 % 30% 6%

Maternitat 21 % 30% 9%

Residencia 25% 30% 5%

<Espina'

H. del Mar 35% 40 % 5%

H. Clinic 56% 40%

Creu Roja 53% Pla Especial

«Monobloc»

H. I'EsperanCa 59% 40%

«Entre mitgeres

amb jardI'

H. Sagrat Cor 61 % 60%

L'Alianga 79% 60%

«Entre mitgeres» 100%

CL(NIQUES

«Monobloc»
Corachan

Ocupaci6
actual

30%

Estandard
maxim

40%

Possibilitat
ampliaci6 PB

10%

Delfos 33% 40% 7%

Dexeus 72% 40%

Remei 41 % 40%

Pilar 39% 40%

Sagrada Familia 34% 40% 6%

H. Barcelona 69% 40%

«Entre mitgeres amb
espai Iliure»

Quiron 67% 60 %

Lourdes 60 % 60%

Evangelic 61 % 60%

Determinaci6 dels estandards

Hospitals

Els estandards d'ocupaci6 de cada tipologia s'han escalonat des del 25 %

corresponent a la tipologia amb menys ocupaci6 en PB (col6nia), al 90 % de

la tipologia entre mitgeres.

Aquesta gradaci6 es correspon amb I'escalonat real que hi ha en l'ocupaci6

en PB de les diferents tipologies, i guarda un paral-lelisme amb el mateix pa-

rametre definit en les zones urbanistiques del PGM que tenen tipologies edi-

ficat6ries semblants ales definides.

A les tipologies amb menys ocupaci6 en PB (colbnia i pavell6), els es per-

mesa una certa ampliaci6 (d'un 5 a un 9 %) per regularitzar parametres (m2

c/11) o volumetria. A la resta, nomes els es permesa un augment d'un 5 % a

('Hospital del Mar que As el que to ('ocupaci6 mes baixa. Tots els altres centres

queden bloquejats per tenir una ocupaci6 superior al 50 %, i sempre superior

a I'estandard prefixat.

Cliniques
A la tipologia monobloc, que es la mes abundant (50 %), li fixem un es-

tandard maxim d'un 40 % que permet una certa ampliaci6 en PB als centres

(Corachan, Delfos i Sagrada Familia) per regularitzaci6 de serveis o d'altres

parametres. La resta no poden creixer per tenir ocupacions mes elevades que

I'estandard.

Tipologies i ocupaci6 en planta baixa . Cliniques.
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L'estandard del 40 % d'ocupacio maxima per la tipologia monobloc s'ha
determinat per considerar que, a partir d'aquesta ocupacio, els espais Iliures
que queden sense edificar son espais residuals i no pas espais Iliures reals
de proteccio o aillament entre edificis i entre aquests i la via publica.

Totes Ies altres tipologies superen els estandards prefixats i no poden am-
pliar-se en PB (entre mitgeres amb jardi (60 %) i entre mitgeres (100 %)).

Tipologies i ocupacio en planta baixa. Hospitals.

COEFICIENT EDIFICABILITAT-CLASSIFICACIO I ESTANDARDS

HOSPITALS

,,Colonia,,
H. St. Rafael

c.e.
actual

0 ,4

c.e.
zona

1,24

proposta
augment c.e.

0, 2 m2t/m2 s
(6.778 m2)

Plato 1 , 4 1,8 0,4 m2tim2s
(2.292 m2)

' Pavello»

H. St. Pau 0 ,7 1,- 0,3
Maternitat 0,9 1,- -

Residencia 0,9 1,24 -

«Espina,,

H. del Mar 1,1 a determinar

H. Clinic 2,6 2,2
Creu Roja 1,8 2,2

Monobloc,,

H.I'Esperanga 2,7 1,8

«Entre mitgeres
amb jardi»

H. Sagrat Cor 5,9 2,2

L'Alianga 5,4 2,2

<<Entre mitgeres'

CLINIQUES

<Monobloc>'
Corachan

c.e.
actual

1,37

c. e.
zona

1,5

proposta
augment c. e.

0,13 m2t/m2s

(682 m2)

Delfos 1,8 2,2 0,4 m2ttm2s
(4.480 m2)

Dexeus 5,9 1,5

Remei 3,56 1,8

Pilar 3,7 2,2

Sagrada Familia 2,4 1,8
H. Barcelona Ordenanca especial

' Entre mitgeres amb
espai Iliure,,

Quiron 7,3 1,8

Lourdes 2,55 1,4

Evangelic 2,16 2,2

«Entre mitgeres,,

Salus 4,9 2,2

Barraquer 7,- 2,2

Barceloneta 6,4 -
Figarola 3,- 2,2

Les possibilitats d'augmentar el coeficient d'edificabilitat dels diferents cen-

tres venen condicionades pel coeficient d'edificabilitat de I'entorn.

a) Hospitals
Els hospitals que superen en la seva situacio actual el c.e. del seu entorn
no el poden sobrepassar, o sia, no poden augmentar la volumetria des
d'aquest punt de vista.
Els centres que no el superen, el poden augmentar fins a I'estandard sec-
torial; exceptuant St. Rafael i la Residencia, als quals sels ha limitat vo-
luntariament el creixement a un maxim de 0,2 m2t/m2s per tal de mantenir
els espais Iliures actuals, que afavoreixen el conjunt de la zona.

b) Cliniques
Practicament totes les cliniques sobrepassen el c.e. zonal exceptuant les
cliniques Corachan i Delfos, que poden creixer limitadament fins a igua-
lar-ho.
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AVALUACIO ASSISTENCIAL

PARAMETRES ASSISTENCIALS -LOCALITZACIO,
CLASSIFICACIO I ESTANDARDS

m2 solar/lilt m2 construits/llit
actual actual estandard Proposta

HOSPITALS

St. Pau 124 83 100 disminuir Ilits/augmentar m2
Residencia 59 100 100 correcte
Clinic 20 53 100 disminuir Ilits/augmentar m2

Mar 67 73 70 correcte
Esperanga 17 47 70 disminuir Ilits/augmentar m2

Creu Roja 24 43 70 disminuir Ilits/augmentar m2
Sagrat Cor 18 124 70 correcte

Alianga 10 64 70 disminuir Ilits
Maternitat 77 70 70 correcte

St. Rafael 166 60 70 disminuir Ilits/augmentar m2
Plato 33 47 70 disminuir Ilits/augmentar m2

CLINIQUES
Corachan 54 74 70 correcte

Salus 7 34 70 disminuir Ilits

Delfos 51 93 70 correcte

Barraquer 10 69 70 correcte
Dexeus 20 117 70 correcte

Remei 21 77 70 correcte

Pilar 25 90 70 correcte

Quiron 8 56 70 disminuir Ilits

Sagrada Familia 27 66 70 correcte

Lourdes 20 51 70 disminuir Ilits

Barceloneta 3,1 20 70 disminuir Ilits
Evangelic 19 41 70 disminuir slits

Figarola 5 27 70 disminuir llits/augmentar m2

H. Barcelona 12,8 105 70 correcte

Determinacid dell estandards
La determinacio dels estandards m2 construits/Ilit corresponent als hospi-

tals de mes i de menys de 900 Ilits, i a les cliniques estudiades, s'ha fet d'una

manera pragmatica fugint de parametres tebrics maximalistes, que Punic que

farien seria desqualificar, pel fet de no assolir-los practicament cap dels cen-

tres.

Pels hospitals de mes de 900 Ilits, tots ells corresponents als centres d'alta
tecnologia, s'han fixat 100 m2 c/llit, per considerar que aquesta xifra es la mi-
nima que permet tenir un dimensionat correcte i suficient de tots els serveis i
departaments.

Els hospitals de nivell inferior i les cliniques tenen menys necessitats d'es-
pai per Ia seva menor complexitat de serveis. Els ha estat assignat un estan-
dard de 70 m2 c/Ilit.

A la vista del quadre anterior, amb les Jades actuals de cada centre en el
referent a m2 construits/flit, i als estandards de referencia considerats com a
optims, veiem que nomes el 36 % dels hospitals tenen un estandard igual o

superior al fixat. Els altres hospitals hauran d'augmentar els m2 construits si
els parametres urbanistics ho permeten, o si no disminuir els seus Ilits a fi
d'assolir els estandards prefixats.

En observar el quadre corresponent a les cliniques veiem que el 54 % de

les mateixes tenen un parametre m2 construits/flit correcte, mentre que la resta

hauran de prendre alguna de les determinacions exposades en parlar dels

hospitals.

Parametres hospitalaris.
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DIAGNOSI URBANISTICG - HGSPITALARIA

RELACIO ENTRE PARAMETRES URBANISTICS I
HOSPITALARIS

En aquesta fase del treball s'ha establert una relacio entre els parametres
urbanistico-hospitalaris seguents, per ta! de poder arribar a fer unes reco-
manacions d'intervencib per cada centre en funcib del seu estat actual i dels
estandards i parametres definits com a optims per a cadascun dells.

RECOMANACIONS D'INTERVENCIO

A la vista de la situacib real actual dels diferents hospitals i cliniques ana-
litzats, i previa comparacib amb els estandards i parametres definits com a
optims, podem determinar les actuations a realitzar a cada centre, per tal d'op-
timitzar el funcionament dels mateixos de Cara al maxim rendiment assistencial
sense sobrepassar ies coordenades urbanistiques i arquitectoniques que ens
determinen les diferents zones del Pla General Metropolita i les Ordenances
Municipals d'Edificacib.

En el planol adjunt anomenat «Recomanacions d'intervencib» es tracta
d'equilibrar el maxim els diferents estandards i parametres urbanistics i hos-
pitalaris, considerant els centres ailladament, sense constituir cap proposta
d'actuacib global, que correspondria a una altra etapa posterior.

Shan definit tres tipus d'actuacib, tant per a hospitals tom per a cliniques,
que son els seguents'

CENTRES SENSE POSSIBILITATS D'AMPLIACIQ EN EL SEU
EMPLAC^AMENT ACTUAL, QUE HAN DE CREIXER A
L'EXTERIOR O DISMINUIR EL NOMBRE DE LLITS

Aquests centres superen amb escreix els parametres i estandards que
s'han considerat com a optims, en el cas d'ocupacib en PB i volum edificat, i
els manta molt per assolir el grau optim en el cas dels parametres de caire
sanitari (m2 construits/llit}. Tots ells no poden creixer a ('interior del seu em-
plagament actual, conseguentment les saves alternatives d'optimitzacib con-
sisteixen a: creixer a ('exterior de I'empla^ament actual amb aquells serveis
dels quals la descentralitzaci6 del cos principal no representi una minva en la
seva qualitat, o be disminuir el Hombre de Ilits si el creixement exterior no es
possible, recuperant per als serveis deficitaris els espais alliberats pals Ilits
disminu^its fins a assolir uns estandards optims. Els centres considerats en
aquest apartat son:

Hospitals: Hospital Clinic, Hospital de I'Esperan^a, Alian^a i Hospital de la
Creu Roja.

cliniques: Clinica Barceloneta, Centre Medic Salus, Clinica Quiron, Hos-
pital Evangelic, Mare de Deu de Lourdes.

En els quadres i esquemes seguents podem veure la relacib antra tots els
parametres estudiats, i les recomanacions d'actuacib a la vista de les possi-
bilitats d'adequacib als estandards prefixats per cada tipologia.

CENTRES EQUILIBRATS

Sbn els que tenen els parametres i estandards optims, tart des del punt
de vista hospitalari tom urbanistic i arquitectonic, no sent necessaria cap ac-
tuacib immediata a fi de millorar el conjunt global del centre, si no es que
s'actui en remodelacio interna de serveis o estructures interiors.

Dintre dels mateixos, hi podem considerar els seguents:

^ ^,a.,

Hospitals: Maternitat Provincial, Sagrat Cor, Hospital del Mar, Residencia
Sanitaria de la Vall d'Hebron.

cliniques: Dexeus, Sagrada Familia, Corachan, Pilar, Barraquer, Delfos,
Remei i H. Barcelona.

CENTRES AMB AMPLIACID NECESS ,4RIA I POSSIBLE SENSE
AUGMENTAR EL NOMBRE DE LLITS

Sbn els centres que tenen algun dels parametres hospitalaris o urbanistics
per sota dels estandards, pero per la seva situacib actual es possible la seva
ampliacib sense augmentar els Ilits.

Entre ells, hi considerem:

Hospitals: Policlinica Plato, Hospital St. Rafael i Hospital de St. Pau.
cliniques: Figarola Pera.

--
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RECOMANACIONS DE L'ESTRUCTURA HOSPITALARIA

D'AMBIT GENERAL

AREES SENSE COBERTURA (ISOCRONES)

En estudiar les isocrones dels diferents centres hospitalaris (30 minuts amb

transport public), observem que aquestes cobreixen practicament tot el terme

municipal, Aquesta cobertura, facilitada pels mitjans publics de transport, no

significa que sigui la idonia, ja que, per un centre determinat, la poblacio co-

berta pels transports publics que hi pot accedir es molt superior a la que teo-

ricament hauria de servir (max. 3 ll. x 1.000 hab.), donant-se moltes cober-

tures multiples d'isocrones en molts punts de la ciutat, degut a la nuHa plani-

ficacio en I'eleccib dels emplagaments dels centres actuals.

privat cooperatiu, nomes donara assistencia als seus socis o a tothom que

ho vulgui pert en regim de clinica privada.

2) Tot el Poble Sec i la banda Sud del Casc Antic estan sense cobertura, aixo

compren una poblacio d'uns 133.000 hab.

Tot el costat Est de St. Marti esta igualment sense cobertura hospitalaria.
La situacio en aquestes dues zones es veu agreujada, a mes, perque no
disposen tampoc de cap equipament hospitalari de caracter privat (clini-
ques), que podrien cobrir en part el deficit de hits publics.

3) Seguint I'Avinguda de la Meridiana cap al Nord, hi trobem una amplia zona

a les dues bandes, correspon a St. Andreu i part de Nou Barris, amb uns

150.000 habitants, que no esta coberta per cap centre hospitalari ni clinica

privada.

AREES DE COBERTURA PER NIVELLS HOSPITALARIS

Cada nivell hospitalari (hospitals de nivell 2 i 3 en el cas de Barcelona),
hauria de tenir la seva area de cobertura teorica. La totalitat de la poblacio
hauria d'estar dintre dels ambits de cobertura teorica dels hospitals de nivell
2, practicament sense superposicions i amb isocrones de maxim 30 minuts.

Cada hospital de nivell 3 (Residencia, St. Pau, Clinic), to la seva area im-
mediate de cobertura corresponent al nivell 2 per la poblacio del seu entorn,
i una altra cobertura molt mes amplia (nivell 3-especialitats) en un ambit de
caracter metropolita, comarcal, i fins i tot regional per segons quines especia-
litats. Les isocrones a aquests centres terciaris a nivell de superspecialitats
serien superiors als 30 minuts ja que els pacients vindrien dirigits i amb atencio
media dels hospitals de nivell inferior (nivell 2) de la xarxa assistencial.

Les cliniques privades, normalment dependents de mutues, se superposen
a aquestes arees de cobertura teorica, acabant de completar algunes arees
amb poca cobertura hospitalaria en uns casos, i agreujant la superposicio de
centres en altres.

AREES DE COBERTURA TEORICA HOSPITALARIA

Les arees de cobertura teorica hospitalaria sbn aquelles que delimiten Yen-

torn tebric de poblacio que tindria de cobrir cada hospital, prescindint de les

possibles proximitats d'altres centres amb caracterfstiques semblants.

Les arees de cobertura s'han calculat a partir de la densitat de poblacio

de I'entorn de cada hospital i de les necessitats de Hits segon cada nivell. Aixo

ens dona una serie d'arees de cobertura per centres que en alguns punts de

la ciutat es multiple pel mateix nivell assistencial, i en altres es nuHa a causa

de la manca de cap hospital en el seu entorn immediat (nivell 2).

Del grafic de les arees de cobertura s'ha fet el negatiu, i tenim les arees

sense cobertura del municipi de Barcelona.

Aquestes arees sense cobertura les podem resumir en tres grans zones:

1) Zona Oest de Sarria, Pedralbes i Les Corts.

2) Poble Sec i costat Est de St. Marti de Provengals.

3) St. Andreu i part de Nou Barris.

1) La zona Oest de Sarria , Pedralbes i Les Corts sense cobertura teorica

abasta una poblacio d'uns 140.000 habitants , que queden en part coberts

per la Maternitat Provincial ( nomes pediatria i maternitat), i en un futur pra-

xim, encara que parcialment , per ('Hospital de Barcelona (SCIAS), situat a

la sortida de la Diagonal, el qual, per tal com es tracta d'un centre de caire

PREVISIONS DEL PGM

Analitzant la situacio de les zones d'equipaments definides en el PGM (Pla
General Metropolita), es poden arribar a concretar una serie d'emplagaments,

en les arees definides sense cobertura, que es destinarien a us especificament

hospitalari, i aixi quedarien cam a solars en reserva per a actuacions assis-
tencials a mes o menys llarg termini.

Aquestes previsions ens permetrien, a la Ilarga, crear una estructura hos-
pitalaria de la ciutat mes equilibrada que I'actual, i amb els centres mes a
I'abast de la poblacio del seu entorn.

La supeficie necessaria d'aquests solars d'equipaments sanitaris seria la
suficient per ubicar un centre hospitalari de 200 a 400 hits com a maxim en
cadascun dells.

Arees sense cobertura tedrica (hospitals i cliniques).
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D'AMBIT SECTORIAL

FORMACIO D'EIXOS HOSPITALARIS

Tal com s'ha analitzat en la primera fase d'aquest treball, la majoria de

centres hospitalaris s'agrupen al voltant de determinats vials o de les seves
arees d'influencia. Aix6 determina uns «eixos hospitalaris,, de connexio entre

centres que coincideixen amb vies de circulaci6 rapida de la ciutat. Aquesta
caracteristica es favorable des del punt de vista assistencial, ja que, aixi, la

poblacio hi pot accedir mes rapidament, i a mes es poden establir comuni-

cacions rapides entre centres, per afavorir la jerarquitzacio d'urgencies, el tras-

Ilat de malalts, la distribuci6 de subministraments, I'acces de serveis d'emer-

gencia, etc...
Aquests eixos hospitalaris analitzats es veuen potenciats, quant al seu as-

pecte viari, pets projectes de completar ('estructura viaria de la ciutat:

1) La prolongaci6 del Passeig de Cartes I fins al mar, dintre del Pla de Ia Vila
OlImpica, que comunicara la part dreta de I'Eixample amb la costa, facilitant
la connexi6 entre ('Hospital del Mar i ('Hospital de St. Pau.

2) L'obertura del tune) del Turo de la Rovira i els seus accessos Nord i Sud,
enllagara Ia Ronda del Mig (continuacio 1 r. Cinturo) amb el Passeig de la
Vail d'Hebron. Aixo facilitara la interconnexi6 viaria de la Residencia de la
Vail d'Hebron amb la zona de I'Hospital de St. Pau, i cap al sud amb ('Hos-
pital del Mar, formant un eix viari mar-muntanya.

3) La construci6 de la Ronda del Mig com a continuacio del 1 r. Cinturo fins a

'la Meridiana, acabara de completar ('eix intermedi est-oest, facilitant I'acces
des de Pest, actualment bastant dificult6s a la zona de ('Hospital de St. Pau.

4) Amb l'acabament del 2n. Cinturo, es completa ('eix viari transversal situat
mes at nord de la ciutat, que connectara I'extrem est corresponent a Nou

Barris i St. Andreu amb Sarria i Pedralbes. Aquest eix es de gran impor-

tancia perque hi trobem la Residencia de la Vail d'Hebron, i aixi es facilita

I'acces a la mateixa de grans arees de poblacio que actualment no hi poden

arribar amb facilitat.

Analitzant les propostes esmentades de completar la xarxa viaria munici-

pal, hi veiem un paraHelisme en la millora que s'obte en el reforgament dels

eixos hospitalaris, es potencia la comunicaci6 entre centres, i I'accessibilitat

als mateixos des dels nuclis de poblacio.
Aquesta potenciaci6 dels eixos hospitalaris ens fa arribar a la conclusi6

que les reserves de sot per a futurs equipaments es facin al Ilarg d'aquestes

vies o la seva zona d'influencia directa, formant aixi una estructura hospitalaria

fortament Iligada i integrada amb ('estructura urbana.

FORMACIO DE LES COBERTURES HOSPITALARIES: NIVELLS,
ESPECIALITATS

A les analisis anteriors hem vist una serie de zones amb cobertures mul-

tiples per part de diversos centres i d'altres sense cobertura.
A fi de millorar aquesta situaci6 actual s'haurien de realitzar analisis sec-

torials de les zones amb diverses cobertures per tal d'evitar el maxim les du-

plicitats de serveis i especialitats, diversificant-se aquells i aquestes per tal de
convertir el que ara es una evidencia negativa des del punt de vista assisten-

cial en una millora de rendiment i eficacia del sistema sanitari.

Eixos d'agrupacio dels equipaments hospitalaris.
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BASES PER A LA REDACCIO DEL PLANEJAMENT HOSPITALARI

NORMATIVA I TRAMITACIO

Actualment els centres sanitaris han de seguir les normes d'acreditaci6
determinades per /'ICS (Institut Catala de la Salut), i les indicacions elaborades
peI Servei d'Arquitectura del mateix institut.

A mes de la normativa sanitaria especifica, la Conselleria de Sanitat de la

Generalitat de Catalunya ha elaborat un Pla de Reordenaci6 Hospitalaria

(PRH), per tal de determinar el futur dels Ilits hospitalaris i la seva distribuci6

segons nivells i especialitats, ha arribat a la conclusio que els Ilits actuals s6n

suficients pert estan mal distribuits, amb un exces de Ilits de maxim nivell.

Aquestes conclusions no especifiquen ni quins centres han de disminuir el

nombre de Ilits ni cap dada concreta en el referent a parametres o estandards.

Normativa Urbanistica. Totes les actuacions urbanistiques que es portin a

terme en el municipi de Barcelona han de seguir les directrius establertes en

el PGM (Pla General Metropolita), des del punt de vista de les actuacions

giobals i les zonificacions, i les dels Plans Especials d'Equipaments que s'ela-

borin especialment per cada actuacio puntual d'aquestes caracteristiques.

En el cas dels equipaments hospitalaris existeixen unes caracteristiques i

tipologies especifiques (analitzades en la primera fase del treball), que han fet

que I'Ajuntament de Barcelona elabores el ,Pla d'ordenacio urbanistica dels

equipaments hospitalaris de Barcelona-, el qual servira de base i marcara les

pautes a seguir, tant en el referent a I'entorn urbanistic de /'hospital, als pa-

rametres edificatoris i sanitaris, cam a les actuacions principals en els edificis

per tal d'adequar-los als mateixos. Les recomanacions d'intervenci6 es fan per

tots els centres a tres nivells: Infrastructura, Urbanitzaci6 i Construcci6.

Qualsevol actuaci6 en els edificis hospitalaris necessita I'aprovaci6, previa

a la tramitaci6 de la Ilicencia d'obres municipal, del departament d'Arquitectura

de /'ICS (Institut Catala de la Salut).
La Llei General de Sanitat (14/1986, 25 d'abril) preveu que els centres i

establiments sanitaris, sigui quin sigui el seu nivell, categoria o titular, preci-

saran d'autoritzacio administrativa previa per a la seva instalacio i el seu fun-

cionament, com tambe per a les modifications que respecte de la seva es-

tructura i regim inicial puguin establir-se (art. 29-1).

L'autoritzaci6 administrativa s'esten tambe a les operations de qualificaci6

i acreditaci6 i registre de ('establiment (art. 29-2).

La pr6pia Llei remet a una posterior normativa d'elaboraci6, mitjangant un
Reial Decret, de les bases generals sobre qualificaci6, registre i autoritzacio
dels centres i establiments sanitaris.

Donat que les bases generals a que s'acaba de fer referencia encara no
han estat aprovades pel Govern, hem de remetre'ns necessariament a les
disposicions que en aquesta materia ha dictat la Generalitat de Catalunya.

Diverses s6n les dispositions dictades, les quals s6n, tot seguit, objecte

de valoraci6.'

Els elements mes importants d'aquesta regulaci6 feta per la Generalitat
son:

a) La creaci6, ampliacio, modificacio, el trasllat o tancament dels centres,
serveis i establiments sanitaris queda sotmes a autoritzaci6 administra-

tiva previa, sigui quina sigui la classe, naturalesa o el titular.

b) L'atorgament de I'autoritzaci6 correspon al Director general d'Ordena-
ci6 i Planificacio Sanitaria de la Generalitat quan el centre tingui menys
de dos-cents Ilits i al Conseller de Sanitat i Seguretat Social quan se
superi aquesta xifra.

c) Els criteris per a I'atorgament o denegaci6 de I'autoritzacio estan en

funcio de les previsions de la normativa sobre autoritzacio de centres,

de les exigencies derivades de I'estat general de necessitats dels cen-

tres, serveis i establiments sanitaris, tot tenint en compte el que disposi

el Mapa Sanitari de Catalunya.
L'amplitud d'aquests criteris, Ilevat dels aspectes estrictament formals

derivats de la normativa procedimental sobre autoritzaci6 de centres,

fa que el nivell de discrecionalitat sigui important a I'hora d'atorgar o

denegar ('autoritzaci6 administrativa, de tal manera que hom enten que

cal rec6rrer a dos aspectes que d'alguna manera modulen el referit mar-

ge de discrecionalitat. El primer es troba recollit en I'Ordre de 25 d'abril

de 1983, que regula els criteris d'acreditaci6 dels centres sanitaris, tant

els hospitalaris com els extrahospitalaris.

El segon, malgrat no tenir caracter normatiu si que, possiblement, es

utilitzat a I'hora de decidir. Ens referim al Pla de Reordenacio Hospi-

talaria de Catalunya (PRH), present pel Conseller de Sanitat en el Par-

lament de Catalunya al mes d'octubre de 19,86. Segons el document

presentat, «els criteris del PRH se situen en 61 marc de la planificaci6

establerta en el desplegament del mapa sanitari de Catalunya, amb el

condicionant de les previsions pressupostaries actuals,,. L'horitz6 de la

reordenaci6 se situa any 1991 i preveu que les mesures s'adoptin du-

rant el periode 1987-1991. Amb el PRH es preten: una reordenaci6 ps-

tructural del sector que permeti assolir nivells mes elevats d'eficacia;

una nova distribuci6 dels Ilits hospitalaris mes equilibrada, tant tecno-

16gicament com geograficament; i una acurada gesti6 de personal que

minimitzi el cost social del Pla.

d) L'autoritzacio administrativa en materia sanitaria es requisit indispen-

sable a fi d'obtenir ('autoritzacio d'obertura i funcionament, previa ins-

pecci6, que realitza igualment la Generalitat.

e) Pel que fa als ajuntaments, «com a requisit indispensable i previament
a la concessi6 de la Ilicencia d'obres per a la construcci6, ampliaci6,
modificacio, el trasllat o tancament d'un centre, servei o establiment
sanitari, exigiran constancia en ('expedient municipal de ('autoritzaci6
administrativa», regulada per la normativa de la Generalitat (art. 3-3.
Decret 118, 1983, de 6 de maig).

f) Quan es tracti d'ubicar un centre en un edifici catalogat, caldra, a mes,

g)

I'informe del Servei de Patrimoni Arquitectonic del Departament de Cul-
tura.
L'omissi6 del tramit d'autoritzaci6 administrativa implica la impossibilitat
d'obtenir ('acreditacio del centre servei o establiment sanitari, la qual
cosa impedeix a la vegada que es formalitzi el corresponent concert
amb ('Institut Catala de la Salut.

h) Quant a la documentaci6 especifica que cal aportar en la solicitud d'au-
toritzaci6 administrativa, es la seguent:

1. En el supbsit de creaci6 i trasllat:
1.1 Memoria descriptiva en que s'incloura:
1.1.1. Estudi justificatiu de la necessitat de Ia creaci6 o trasllat del cen-

1. Vegeu Decret 183/1981, de 2 de juliol, regulador de les conditions i requisits que
hauran de complir els centres, serveis i establiments sanitaris. Decret 118/1982, de 6 de
maig, sobre autoritzaci6 de centres, serveis i establiments sanitaris. Ordre 24 gener 1983
sobre procediment d'autoritzaci6: desplega el Decret 118/1982.
Ordre 25 abril 1983 sobre acreditacio de centres. Decret 20111987, de 19 de maig, condicions
i requisits que han de complir els centres, serveis i establiments socio-sanitaris. Pla de Reor-
denacio Hospitalaria de Catalunya. Butlleti Oficial Parlament Catalunya, num. 158.
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tre, servei o establiment, d'acord amb les necessitats de la po-

blacio i I'oferta de serveis sanitaris de la seva zona d'influencia.

1.1.2. Tipologia i finalitat assistencial del centre.
1.1.3. Organitzaci6 general i programa funcional.

1.1.4. Programa especific de cadascun dels departaments o serveis i

les seves normes de funcionament.

1.2. Projecte tecnic que comprendra:
1.2.1. Memoria del projecte tecnic o resum.

1.2.2. Memoria d'enginyeria o resum (installations i serveis) amb es-

pecificacio d'e la potencia electrica necessaria a contractar i la

seva factibilitat, del cabal d'aigua, del consum termic i d'altres

serveis necessaris o previstos,

1.2.3. Justificaci6 expressa del compliment de tota la normativa vigent

que afecti el centre en matera urbanistica, de construccio, ins-

tallations i seguretat.
1.2.4. Utillatge i bens d'equip amb que comptara el centre.

1.2.5. Planols de conjunt i details que permetin la perfecta localitzaci6,

identificaci6 i descripci6 de l'obra, les installations i urbanitzacio,

signats per tecnics qualificats i visats pels corresponents collegis

professionals. A les plantes caldra indicar la situacio del mobiliari

i dels bens d'equip.
1.2.6. Resum del pressupost desglossat per: obra civil, urbanitzacio (si

fos necessaria), instakacions i bens d'equip.

1.27. Terminis previstos, d'execucio de les obres i de les instalacions.

1.3. Forma de finangament prevista i pla economic de sosteniment del

centre.

1.4. Previsions de plantilla de personal que prestara serveis, desglos-

sada de titulacions i amb detail de les dedications.

2. Per a ('ampliacio i modificacio del centre la documentacid a aportar

es la mateixa que per a les autoritzacions de nova creacio o trasllat,

pero amb especial consideraci6 en els planols de la perfecta loca-

Iitzacio de l'obra dins del context general de I'edifici i en la com-

prensid de les seves connexions. A mes d'un pia d'etapes que as-

seguri la minima interrupci6 de les funcions assistencials del centre.

i) Una vegada s'hagi obtingut ('autoritzacio administrativa, la normativa de

la Generalitat preveu una segona autoritzacio relativa a l'obertura i el

funcionament del centre, servei o establiment que s'atorgara un cop

s'hagi procedit a la comprovacio (via inspeccio) del compliment de les

condicions i requisits establerts per a la concessio de ('autoritzacio, des-

pres que el soHicitant hagi comunicat l'acabament de les obres objecte

de la sakicitud.

A mena de resum del que s'acaba d'exposar i a tall d'exemple, la cons-

trucci6 d'un centre hospitalari a la ciutat de Barcelona roman sotmes a les

autoritzacions i Ilicencies segUents:

1. Autoritzacio administrativa a atorgar per la Generalitat, subjecta a una

taxa derivada de I'estudi i informe previ del projecte de les obres a rea-

litzar. L'import osciHa entre les 3.000 i les 10.000 ptes., en funcio del.

pressupost de les obres. (Llei 6/1986, 8 maig sobre Taxes Generalitat,

art. 72).

2. Llicencia d'obres a concedir per I'Ajuntament, el qual exigira tambe la

corresponent taxa en funcio del cost real i efectiu de l'obra a realitzar

(Ordenanga Fiscal num. 10: Llicencies per a constructions i ins-

taHacions) constituint el fet imposable de la taxa I'activitat municipal de-

rivada de verificar si les obres es projecten o es realitzen amb subjecci6

a les normes urbanistiques d'edificaci6 vigents. Basicament compren

I'adequaci6 al planejament i a les conditions tecniques de seguretat,

de salubritat, d'higiene i de sanejament (art. 4t., OF. num. 10).

3. Llicencia d'obertura d'establiment a concedir per I'Ajuntament derivada

de la instaHaci6 en un local per a I'exercici d'activitats industrials, co-

mercials o de serveis, aixi com el seu trasllat, canvi, ampliaci6, tant de

I'activitat com de la superficie. L'atorgament de la llicencia d'obertura

implica el pagament de la taxa regulada en I'Ordenanpa Fiscal num. 11,

sent la base imposable (per remissio a l'arbitri de radicaci6) la superficie

destinada a I'activitat.

4. Llicencia d'activitat continguda en el Reglament d'Activitats molestes,

insalubres, nocives i perilloses (Decret de 30 de novembre de 1961) a

concedir per I'Ajuntament (vegeu a mes les Ordenances sobre protecci6

de I'ambient i les Ordenances industrials de I'Ajuntament de Barcelona).

5. Autoritzaci6 d'obertura o posta en manta a atorgar per la Generalitat,

previa la corresponent inspeccio, gravada per la taxa continguda en

I'article 72 de la Llei de Taxes de la Generalitat, ('import de la qual osciHa

entre les 7.500 i les 15.000 ptes., en funcio del pressupost de les obres

realitzades.

1. Vegeu: Decret 183/1981, de 2 de juliol, regulador de les conditions i

requisits que hauran de complir els centres, serveis i establiments sanitaris.

Decret 118/1982, de 6 de maig, sobre autoritzacio de centres, serveis i es-

tabliments sanitaris. Ordre 24 gener 1983 sobre procediment d'autoritzacio:

desplega el Decret 118/1982. Ordre 25 abril 1983 sobre acreditaci6 de centres.

Decret 201/1987, de 19 de maig, condicions i requisits que han de complir els

centres, serveis i establiments socio-sanitaris. P/a de Reordenacid Hospita-

laria de Catalunya. Butlleti Oficial Parlament Catalunya, num. 158.

RECOMANACIONS URBANISTIQUES ATENENT A LES
TIPOLOGIES HOSPITALARIES

CONNECTIVITAT I ACCESSOS

VIALS EXTERIORS

CONNECT(VITATAMB VIALS DE CAIRE METROPOLITA 0 COMARCAL (H. N3)

Donat ('ambit metropolita, comarcal o regional d'aquests centres, s'afa-

vorira el maxim I'acces als mateixos des de Ies vies de circulaci6 d'aquest

ambit per facilitar I'acces de la poblaci6 que hi resideixi.
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FACILITAT DACCES ,,GIRATORI» A TRAVES DELS VIALS SENYALITZACIO EXTERIOR
PERIMETRALS (H.N3-H.N2-CLINIQUES)

Es procurara ('acces s,giratori,, a I'emplagament o illa de la clinica o hos - SENYALITZACl6 D AMBIT COMARCAL (H.N3)

pital, per tal d ' optimizar el maxim I ' accessibilitat .
Hi haura senyalitzacio adequada del centre i de les urgencies des dels vials

d'apropament de caire comarcal o metropolita , i en els nusos de circulacio

ACCESSOS

DIVERSIFICAciO ACCESSOS EXTERIORS (H.N3-H.N2. CLINIQUES)

Els accessos des de la trama viaria corresponent a (1) acces principal, (2)
urgencies , ( 3) serveis i (4) consulta externa , se situaran de manera que no es
produeixin interferencies entre ells , sobretot separant adequadament ('acces
d'urgencies i el de serveis de la resta.

`Il Prinnpo

Urgenc,es

:̂ Serveis

C/
Consul loris

3

ACCES SERVEIS EMERGENCIA (H.N3-H.N2. CLINIQUES) D

L'acces exterior que tingui mes amplitud i facilitat d'apropament a I'edifici
o edificis del centre, se senyalitzara com a acces per als serveis d'emergencia
(cos de bombers, proteccib civil, ambulancies, evacuacio, etc), i el vial que
connecti amb el mateix tindra el caracter de vial d'emergencia i Ies caracte-
ristiques fisiques i d'us que fixin els serveis d'extincio d'incendis i proteccio ESPAIS SENSE EDIFICAR

civil, sobretot si ('hospital o clinica esta format per edificis de gran algada.
NBE-CPI-82. ART. 5.1.- Condicions urbanistiques. Condicions d'entorn. ESPAIS ENJARDINATS

importants situats en un radi ampli (1 o 2 km).

0

0

SENYALITZAC16 D AMBIT LOCAL (H. N3-H. N2. CLINIQUES)

Se senyalitzaran adequadament totes les possibilitats d'apropament al

centre des del seu entorn immediat ( radi 200 m).

TIPOLOGIES «COL6NIA I PAVELL6» (H.N3. H.N2. CLINIQUES)

- Previsio anella perimetral enjardinada seguint els limits del solar ( 2-3 m).
- Previsio anella perimetral enjardinada seguint les faganes dels edificis (2-3 m).

TRANSFORMACIO TANQUES ( H.N3-H . N2. CLINIQUES ) - 60 % de I'espai Iliure restant destinat a jardi i passos de vianants.

Les tanques de delimitacio dels solars dels centres assistencials, se su-
primiran o permeabilitzaran visualment, per tal d'incorporar I'espai interior sen-

se edificar a la via publica, be corn a part urba, en el cas de supressi6, be

com a millora de les condicions visuals en el segon cas.
TIPOLOGIA r<MONOBLOC, (H. N3. H. N2. CLINIQUES)

- Previsio anella perimetral enjardinada seguint els limits del solar (2-3 m).
- Previsio anella perimetral enjardinada seguint Ies faranes dels edificis (2-3 m).
- 50 % de I' espai Iliure restant destinat a jardi i passos de vianants.
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TIPOLOGIA s^PAVELLONARI EN ESPINA» (N.N3. H_N2. CLINIQUES)

- Patis entre pavellons enjardinats.

- Faixes enjardinades ( 2-3 m) en els limits del solar sense fa^anes alineades

amb el carver.

- Faixes enjardinades (2-3 m) en el perimetre de lee fa^anes que no se-
gueixen lee alineacions dels vials.

- 40 % (sense comptar patis entre pavellons ) de I'espai Iliure restant, des-
tinat ajardi ipassos de vianants.

^- - Ern . = ---t'^

2.2.3 ^ Concerdret

71POLOGIA S^ENTRE MITGERES AMS ESPAI LLlURE=y (H.N3. H.N2.

CLINIQUES)

- Faixes enjardinades (2-3 m) seguint les faganes no alineades amb el car-

ver, i en els limits dels espais sense edificar amb els vials.

- 30 % de I 'espai Iliure restant destinat a jardi i passos de vianants.

APARCAMENTS I VIALS

F7-

^.

VIALS (H.N3. N.N2. CLINIQUES)

- Tots els vials tindran zona de proteccio perimetral a lee dues bandes (en-

jardinada o voravia).

Jard^

VIALS AMB APARCAMENT (H.N3. H.N2. CLINIQUES)

- Sera possible ('aparcament al Ilarg dels vials ( en linia o bateria ) sempre

que es mantinguin lee zones de proteccio perimetrals a lee dues bandes

(2.2.1}.

- Els aparcaments en els vials es posaran el mes (luny possible de lee fa-

^anes dels blocs d'hospitalitzacio (mai toca^n^t a la^'fa^ana}.

i

i

:. ,..^

22.2 (^)En line^.

i
r---^---^---,

? 2 ^ ^1 En ba:e'iu

APARCAMENT CONCENTRAT EN SUPERFICIE (H.N3. H.N2. CLINIQUES)

- En els aparcaments concentrate en superficie es deixara sempre una faixa

verda amb arbres perimetral. Es deixaran linies d'arbres en la separacio
de les bateries d'aparcament. Les zones concentrades d'aparcament es-
taran tant allunyades com sigui possible del bloc d 'hospitalitzacio.

NECESSITATS APARCAMENT CENTRES (H.N3. H.N2. CLINIQUES)

- Hospitals nivell 3 - 1,5 plapa aparcament x Ilit.
- Hospitals nivell 4 -amb facilitat aparcament exterior- 1 pl. ap . x Ilit.
- Hospitals nivell 2 i cliniques - 1 playa aparcament x Ilit.

SENYALITZACIO INTERIOR RECINTE (EN CENTRES AMB
ESPAIS SENSE EDIFICAR)

- Senyalitzar correctament en I'espai sense edificar del recinte, la situacio
d'edificis, accessos, aparcament, departaments, serveis. etc.

EDIFICACIO

POSSIBILITATS AMPLIACIO EDIFICI - ESTANDARDS
URBANISTICS I HOSPITALARIS

OCUPACf^ MAXIMA EN PLANTA BAIXA

Tipologia centre °% Ocupacio ma-

^tColonia=^

xima

25

«Pavellonari^= 30 °1°

«Pavellonari en espina == 40 °1°

«Monob[oc^ 40

«Entre mitgeres amb espai Illiure^ 60 °f°

<<Entre mitgeres >= 90 °/o

COEFICIE.NT !7'EQIFICA,BILtTAT

EI coeficie^nt d'edificabihitat de ca^da ^cenmre s'adafrtara a la mitjana dels coe-

fficients de lee zones pen^metrals, i quedara detern^irnat en elaborar els diferents

plans especials.

COEFICIEIVT rr>? C+(71^CSTRt^fTS{,I.LIT

EI coefficient ma c.^^tlitt ens deternnina la dimensio optima de ('hospital rela-

cionant- lo amb el Hombre de Igits.

Hospitals nivell 3 = 100 m` c.Nllit.

Hospitals nivell 2 = r0 m` c^'llit.

cliniques 90 Ilits = TO m^ c.r'llit.
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PLA D ' ETAPES

Les diferentes actuacions a realitzar en I'estructura hospitalaria de la ciutat,
tant a nivell urbanistic com a nivell dels edificis i espais propis dels centres,
es diferencien en dues grans fases:

Primera Etapa
En aquest apartat s'inclouen:
1) Totes les actuacions de vials exteriors als centres hospitalaris, l'ordenacio

dels accessos, la senyalitzaciO exterior tant d'ambit local com metropolita,
i la transformacio de tanques per tal d'incorporar els espais Iliures-interiors
a la via publica.

2) Actuacions previstes en els centres sota la influencia del Pla de Vies Ba-
siques a desenvolupar fins a any 1992 i ja aprovades. En elles s'inclouen
les indicacions fetes per la Residencia de la Vall d'Hebron, i ('Hospital de
Sant Rafael (afectats pel 2n. Cinturo) i per I'Hospital del Mar (Cinturo Litoral
i Vila Olimpica) a nivell d'estructuracib de vials interns i aparcaments, or-
denacio dels espais Iliures interiors i remodelacib de faganes.

Segona Etapa
Aquesta segona fase incloura totes les actuacions dels apartats estudiats en
el treball per a tots els hospitals i cliniques, exceptuant-ne els tres centres
mencionats en la primera etapa, i sobre els quals s'actua en els aspectes no
mencionats: enderroc, ampliacio edificis i reforma interior (Residencia, Hos-
pital del Mar, Hospital de Sant Rafael).

CONCLUSIO FINAL

A partir de l'acabament d'aquest Pla d'Ordenacio dels Equipaments Hospita-
laris de Barcelona, i coordinant-lo amb les diferents actuacions municipals pre-
vistes per ais propers anys (Pla de Vies, Arees de Nova Centralitat, actuacions
urbanistiques de cara als Jocs Olimpics del 92, etc), es preten que I'estructura
hospitalaria i assistencial de la ciutat assoleixi un maxim equilibri i eficacia,
coordinant els recursos existents i adequant els deferents centres hospitalaris
al paper que han de complir en la Barcelona de ('any 2000.
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