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D’ESPAI PER VESTIDORS NOUS I PROPOSTA DE CONTINGÈNCIA.
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1
1.1

PLA FUNCIONAL SERVEI D’URGÈNCIES
Població

La població assegurada oficial del CatSalut a l’AGA del Berguedà és de 37.888
persones l’any 2020. L’Hospital de Berga és referència per a 3 àrees bàsiques:




130 – Alt Berguedà
082 – Berga
128 – Baix Berguedà

Les 3 àrees bàsiques formen part de l’AGA Berguedà. El centre hospitalari de
referència és l’Hospital Sant Bernabé de Berga. La població al 2019 de l’AGA, segons
la població Assegurada oficial CatSalut, era de 37.479 persones.
Pel càlcul de necessitats futures del servei d’urgències de l’H. de Berga, es tindrà en
consideració la població oficial assegurada CatSalut i l’activitat del CMBD-UR 2019.
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A les gràfiques es mostra l’evolució i el percentatge de variació els darrers anys.
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Les característiques de la població pel que fa a envelliment i sobreenvelliment té un
índex superior a la mitjana de Catalunya (2020). L’evolució ha anat incrementant-se fins
al que podria semblar una tendència a l’estabilització els darrers anys (veure gràfics)
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L’índex d’envelliment a Catalunya és 128 i representa la proporció de població de 65
anys i més respecte a la població de menys de 15 anys. L’índex de sobreenvelliment a
Catalunya és del 17,1% i representa la proporció de majors de 85 anys, entre tots els
majors de 65 anys.
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1.2

Previsió de creixement.

Les projeccions de població per a l’AGA al 2030 es planteja a partir de 3 escenaris:
baix, mig i alt. Atenent a l’evolució dels darrers anys i per sistemàtica en aquests
informes, considerem l’escenari mig i alt. D’aquesta manera, al final presentarem un
interval entre els dos escenaris.
Escenari Mitjà
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Any

Home

Dona

Escenari Alt

Total

Home2

Dona2

Total2

2030

18504

18672

37177

19355

19445

38802

2019-2030

-0.7%

-2.1%

-0.8%

3,9%

3,4%

3,5%
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Amb la població actual de l’AGA, l’escenari mitjà preveu un descens de la població de 0.8%, fins a 37.177 persones. L’escenari alt preveu un creixement de la població del
3.5%, fins a 38.802 persones.
1.3

Freqüentació, activitat, índex de penetració i índex d’atracció:

La població de l’AGA del Berguedà va consultar a un servei d’urgències hospitalari
durant el 2019 en 30.050 ocasions. Això implica una freqüentació de 801 visites per
1.000 habitants any. De tots aquests contactes, el 85.2% s’han realitzat a l’H. Sant
Bernabé de Berga i representa l’Índex de Penetració de l’hospital = 85.2%
L’Hospital de Sant Bernabé va atendre 29.542 contactes d’urgències durant el mateix
2019. D’aquests, un 13% provenien d’àrees bàsiques diferents a la seva àrea
d’influència (AGA Berguedà). Per tant, el 87% prové de la seva àrea (Índex d’Atracció
urgències hospital Sant Bernabé de Berga= 87%)
H. Berga
Població referència
Activitat urgències població
Freqüentació a urgències
Activitat a Servei urgències H de
Berga
Índex de penetració
Índex d'atracció

2019
37.479,00
30.050,00
801,78

29.542,00
85,2%
87%

El temps mig per triar a un pacient, segons dades de CMBD, és de 14 minuts. Els
temps òptims són de menys de 10 minuts.
De l’activitat realitzada, per nivell de complexitat al triatge (MAT), el 31% de les visites
es poden agrupar en MAT I-III, i el 69% en MAT IV-V.
Els contactes que són MAT I-III, el 87% es concentra en horari de 8 a 21h. El temps
mig d’estada és de 170 minuts (2.83h). Ingressen a hospitalització el 20%.
Del 69% de contactes, que són MAT IV-V, el 80% es concentra de 8 a 21h. El temps
mig d’estada és de 114 minuts (1.9h)
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Els pacients que estan més entre 12-24h i es podrien considerar en Observació, de
mitjana estan 944 minuts (15.7h)
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1.4

Previsió i provisió de necessitats

Amb les projeccions poblacionals esperades pel 2030, la freqüentació mantinguda de
801 contactes per 1.000 hab/a, i els corresponents índex de penetració i atracció
d’urgències de l’H. Sant Bernabé de Berga, es preveu que el Servei d’Urgències de l’H.
Sant Bernabé de Berga atengui entre 28.698 contactes (escenari mitjà) i 29.952
contactes (escenari alt). Que es traduiria en 79-82 contactes al dia.
Mitjà 2030

Alt 2030

Urgències hospitalàries de l’AGA

29.807

31.111

Índex de penetració (hospital al territori)

85%

85%

Índex d'atracció complementari (hospital
13%
d’altres territoris)

13%

Visites/any al servei d'urgències H. Berga 28.698

29.952

Visites/d al SUH H.Berga

82

79

A partir d’aquestes dades i atenent a l’actual distribució per MAT i horaris de l’Hospital
de Berga, calculem la previsió de necessitats d’ubicacions per triatge, visita ràpida o
MAT IV-V, visita MAT I-III i unitat d’observació.
1.4.1 Triatge:
Pel càlcul de boxes necessaris de triatge, es té en consideració les hores de més
afluència (de 8 a 21h), quan es produeix més del 80% d’entrades. Els temps mig de
triatge de l’hospital és de 14 minuts. Els temps òptims de triatge és de 10 minuts. Les
necessitats previstes per un temps de 10 minuts és d’1 box de triatge en els dos
escenaris. En cas de mantenir aquests temps per sobre de 14 minuts, faria falta 2
boxes de triatge.
Des del Planuc, recomanem un box d’ús exclusiu pel triatge, alhora d’optimitzar els
temps. En hospitals de característiques similars a l’H. de Berga, el temps mig de triatge
és de 10 minuts. A més, si és possible, valorar entrades diferenciades per lliteres
(ambulàncies) i per persones que entren pel seu propi peu.
1.4.2 Consulta Ràpida. MAT IV-V.
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Representa el 69% dels contactes i suposarà entre 54 i 56 visites al dia, segons
l’escenari. El temps mig d’estada és de 114 minuts. Les característiques d’aquests
malalts permet que els temps d’espera i evolució el facin a la sala d’espera. L’ús del
box es redueix i per sistemàtica es considera de 30 minuts. Amb una intensitat d’us del
85%, es preveu necessitar 2 consultes en un escenari mitjà, i 3 consultes en un
escenari alt:
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1.4.3 Boxes. MAT I-III.
Representen el 31 % de les consultes diàries. Equival a 24 i 26 consultes al dia, segons
l’escenari.
Les estades mitjanes pels pacients avaluats en MAT I-III és de 170 minuts (2,8h) i és
un temps molt òptim per hospitals d’aquestes característiques*.
Tenint en compte el número de visites diàries de nivell MAT I-III, el temps d’estada i la
distribució horària, es preveu la necessitat de 6 punts d’atenció destinats a aquests
pacients. Això inclou totes les patologies i el box de semicrítics. La intensitat d’ús de les
ubicacions es del 85% de la infraestructura.

*Hospital Nivell 4 segons la classificació de l’Aquas a la Central de Resultats.

1.4.4 Unitat d’observació:
El 10% de les visites diàries marca el criteri per determinar les ubicacions necessàries
per a tenir en observació als pacients. El terme ubicació d’observació inclou conceptes
com butaques per a tractaments i evolució, fins habitacions amb llitera per a un
tractament/observació en horitzontal.
Considerem que a partir de les 12h d’estada a urgències s’ha pogut realitzar la
valoració clínica amb les proves complementàries i iniciat un tractament adequat. En el
90% de les ocasions s’ha decidit el destí del pacient. A la resta, se’l manté en
observació per revaluar el destí en un segon temps.
Els pacients que estan més de 12h a urgències tenen una estada mitjana de 15.7 h o
944 minuts. Les ubicacions d’observació tenen una intensitat d’ús del 90% del temps.
Amb aquestes premisses, el servei d’urgències requerirà 6 ubicacions d’observació
pels adults i pediatria en els dos escenaris.
1.4.5 Comentari:
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Recomanem que les ubicacions previstes alhora contemplin:
 Incloure un box a urgències amb pressió negativa
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1.5

Adequar un box de contenció per garantir la seguretat i vigilància activa dels
pacients que ho necessitin.
Diferenciar bé els espais per l’activitat d’urgències hospitalàries amb la de
l’ACUT. Aquest document no fa previsions d’espai per l’activitat de l’ACUT.
Aquest hauria de tenir el seu espai propi i no entrar en competència amb el
servei d’Urgències hospitalari.
No planificar fer activitat d’Hospital de Dia els caps de setmana i festius.
Creiem que l’activitat d’hospital de dia no s’hauria de barrejar amb la
d’urgències.

Desviacions estàndards:

L’anàlisi d’aquest document es fa a partir de valors de mitjanes anuals i es proposa
necessitats amb una visió anual global. La realitat és que en algun períodes la
freqüentació és més alta. Com per exemple durant l’hivern per l’elevada incidència de
malalties respiratòries, o l’estiu per l’increment d’afluència del turisme en el territori.
Creiem que cal tenir en consideració aquesta circumstància i planificar espais suficients
per garantir la mateixa qualitat assistencial a tots els contactes que circumstancialment,
coincideixen en el mateix temps a urgències.
En el cas de l’Hospital de Berga, l’impacte més elevat en la freqüentació d’urgències es
dóna durant els períodes de juliol i agost i degut al turisme, probablement.
Un càlcul que pot ajudar a aproximar la previsió de necessitats és desplaçar l’activitat
fins a més dos desviacions estàndards de la mitja anual i refer els càlculs. D’aquesta
manera, encertaríem en un 95% d’ocasions si realitzéssim les mateixes previsions 100
vegades.
De manera simplificada, correspondria a la mitja diària anual de cada població afegir
1,96 vegades l’arrel quadrada de la mateixa mitja.
Distribució Poison pel 95% = mitjana visites diàries + 1,96*√(visites diàries).
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D’aquesta manera, s’obtenen els següents resultats:


Triatge: 1 ubicació.



MAT I-III: 7-8 ubicacions.



MAT IV-V: 3 ubicacions.



Observació: 7-8 ubicacions.
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1.6

Resum previsió d’espais

1.6.1 Proposta previsió d’espais Planuc
En resum, la previsió és que requereixin 1 box de triatge, 1 box de reanimació, 3
consultes ràpides, 6 ubicacions per atendre pacients MAT II-III i 6 ubicacions per
observació.
La variació temporal de l’afluència a urgències dins un mateix període, planteja tenir
més necessitats estructurals (no flexibles) per assumir increment de demanda. Llavors,
la previsió és 1 box de triatge, 1 box de reanimació, 3 consultes ràpides, 7-8
ubicacions per atendre pacients MAT II-III i 7-8 ubicacions per observació.
Des del Planuc fem una proposta (quadre): 3 box de consulta ràpida, considerant
l’elevada freqüentació dels habitants a un servei d’urgències i la concurrència de
l’ACUT en determinades hores. 7 ubicacions per atendre malalts amb MAT III i 8
ubicacions d’observació per l’elevat índex d’envelliment i sobrenvelliment de la
població. És previsible que els malalts requereixin més hores de tractament i evolució al
servei d’urgències. En el quadre següent és resumeix la proposta de previsió d’espais:
Quadre resum previsió d'espais al servei d'urgències de H. Sant Bernabé de Berga
2020

Adults

2030

2030 amb dos desv.

Proposta

Escenari
mitjà

Escenari
alt

1
1

1
1

1
1

1
1

2

3

3

3

3

5

6

6

7

7

8

6

1

6

6

8

7

8

16

8

16

17

20

19

21

Tipus ubicació

Necessitats
actuals

Situació
actual

Escenari
mitjà

Escenari
alt

Box triatge
Box Reanimació

1
1

1
1

1
1

Box consulta individual (MAT
IV‐V)

2

2

Box nivell III adults

6

Observació (àrea 4)
TOTAL Aduls

1.6.2 Proposta final previsió d’espais
Des del Comitè de Direcció Salut Catalunya Central i la Cap del Servei d’Urgències,
partint de la proposta realitzada per el Planuc, es proposa dotar a les urgències d’un
triatge avançat i d’una sala equipada de radiologia convencional.
La incorporació de dites sales, implica la pèrdua d’un Box de nivell III, no obstant, al
disposar de prestacions de triatge avançat i sala de radiologia, es reduirà el temps mig
d’estada de pacients a urgències.
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En el quadres següents és resumeix la proposta de previsió d’espais. En la primera
taula es compara amb la proposta de Planuc, i en una segona, s’inclouen totes les
dependències de les noves urgències afegint-hi la nova ubicació de la Base
Assistencial del SEM.
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Quadre resum previsió d'espais servei d'urgències Hospital de Berga
Tipus Ubicació
Box Triatge
Box Reanimació
Box consulta individual (MAT IV‐V)
Box nivell III
Observació
Sala Radiologia

Proposta Planuc
1
1
3
7
8
0

Proposta final
2
1
3
6
8
1

Quadre detall previsió d'espais Base Assistencial SEM i Servei d'Urgències de l'Hospital de Berga
Àrea
Base SEM,Exterior urbanització accés a urgències
Base SEM, Pl 4 àrea descans i treball
Base SEM, Pl 4 àrea descans i treball
Base SEM, Pl 4 àrea descans i treball

Tipus Ubicació
Garatge vehicle SVA (SEM)
Habitacions individuals
Lavabo
Sala d'estar i treball

Proposta final
1
3
1
1

Pre‐urgències vestíbul
Pre‐urgències vestíbul
Pre‐urgències vestíbul
Pre‐urgències vestíbul
Pre‐urgències vestíbul
Pre‐urgències vestíbul
Pre‐urgències vestíbul
Pre‐urgències vestíbul
Pre‐urgències vestíbul
Pre‐urgències vestíbul
Pre‐urgències vestíbul
Pre‐urgències vestíbul

Despatx cap S.U
Despatx cap d'àrea S.U
Sala d'espera pacients no respiratoris
Sala d'espera pacients respiratoris
Sala d'espera pediatria
Lavabos públics
Recepció Admissions
Box Triatge
Box Triatge avançat
pàrquing de lliteres i cadires de rodes
Porxo accés ambulàncies
Box consulta individual (MAT IV‐V)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

Urgències
Urgències
Urgències
Urgències
Urgències
Urgències
Urgències
Urgències
Urgències
Urgències
Urgències
Urgències
Urgències
Urgències

Box Reanimació
Box nivell III
Bany Assistit
Sala Radiologia
Lavabos pacients
Lavabos per professionals
Magatzem fungible, llenceria i Monitors
Control infermeria
Zona preparació medicació
Magatzem
Zona d'útil Brut
Nº pacients Zona observació
sala d’estar per al personal / office
sala de treball

1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
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En l’apartat 1.8.1 Servei d’Urgències: espais, equipaments, instal lacions i materials del
present document, es descriu en detall les característiques i funcionalitats de
cadascuna de les ubicacions relacionades en les taules precedents.
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1.7

Valoració d’espais actuals:

1.7.1 Plànol del servei actual :

Superfície que ocupa actualment el servei d’urgències:
Descripció (segons plànol d’ampliació)
Sala d’espera
Àrea admissions
Box 1
Box 2
Box 3
Box 4
Box 5
Box 6
Box 7
Box observació
Triatge
Control
Magatzem
Zona bruta
Àrea de descans
Despatx mèdic
TOTAL

Superfície
71’85
3’90
9’85
12’75
19’30
9’80
12’75
16’70
7’60
12’75
7’25
16’90
5’47
3’47
9’95
12’75
228’94

Aquestes superfícies són les útils de la unitat sense tenir en compte la zona de
passadissos i entrades i sortides. També cal tenir en compte que la sala
d’espera és compartida entre el servei d’urgències i el de radiologia.
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Ubicació actual
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1.7.2 Distribució de l’espai actual

L’àrea d’urgències té una distribució longitudinal disposant de les següents
zones:
 Admissió, a l’entrada principal dels usuaris, juntament amb la sala
d’espera semicircular, compartida amb Radiologia i Urgències;
 7 Boxs tancats per cortinatges, excepte el Box 3 i el 6 que tenen portes;
aquests boxes estan equipats pel tractament d’urgències de nivell I, II i III
de gravetat.
 Un box fora de l’àrea d’urgències, però a la mateixa planta, tancat amb
porta.
 Un despatx de visita mèdica d’urgències per els nivells IV i V,
 Un despatxos de triatge (tot i que cal tenir en compte que actualment el
Box de ginecologia funciona també de despatx de triatge)
 Zona de control d’infermeria i mèdic
 Un lavabo
 Zona d’útil brut
 Zona de relax pel personal
 Magatzem.
1.7.3 Recursos humans

El servei d’urgències està dotat de tot el personal necessari per atendre les
urgències que es generen a qualsevol hora del dia i durant els 365 dies de l’any.
Els professionals que treballen són professionals dels estaments mèdic,
d’infermeria, i serveis centrals
1.7.4 Personal mèdic

La dedicació dels professionals mèdics es distribueix en jornada laboral de
presència física, guàrdies presencials i també guàrdies localitzables. Es disposa
doncs de:


1 Cap de Servei, 1 Metge urgenciòleg, 1 Medicina Interna, 1 Traumatòleg,
1 Cirurgià, 1 Pediatra , 1 Ginecòleg , 1 Anestesista , 1 Metge ACUT
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En total serien 9 professionals mèdics.
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1.7.5 Personal d’infermeria:

Professional
Matí
Tarda
Nit
Responsable*
1
1
1
Dp. Infermeria
3
2
2**
Portalliteres
2
2
1
Infermeria Acut
1
1
Infermeria SEM*** 1
1
1
*Responsable compartida.
** La Responsable és també DI i presta el servei com a tal al torn de nit.
*** Sempre que no hi hagi servei, infermeria del SEM han de donar un cop de
mà al servei d’urgències.
1.7.6 BASE SEM

Professional
Facultatiu
Infermeria
Personal Tècnic

Matí
1
1
1

Tarda
1
1
1

Nit
1
1
1

1.7.7 Personal ACUT ICS

LABORABLES
Facultatiu
Infermeria
Conductor

20:00 – 08:00

1
1
1
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CAP DE SETMANA I FESTIUS
08:00 -20:00
Facultatiu
2
Infermeria
2
Conductor
0

09:00-13:00
0
1 (cures prog)
0

20:00-08:00
2
1
1
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1.7.8 Dinàmica del servei. Circuits
USUARI
Nivells I – II- III
Nivells IV – V
no autònoms

SALA ESPERA 1

Pediatria
Obstetrícia

ADMISSIONS

TRASLLAT HOSP
DOMICILI

TRIATGE

AMBULÀNCIA

Despatx B

BOX

Nivells IV – V
autònoms

PLANTA HOSP
OBSERVACIÓ

RX

EXITUS

Reavaluació

Analítica

QUIRÒFAN

St. orina

Si precisa

FAST TRACK

SALA ESPERA 2

Despatx A

Passadis

DOMICILI

C. EXTERNA
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*Fast Track: s’atenen aquelles urgències ràpides i poc complexes.
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1.8

Ubicació del nou servei d’urgències.

Analitzats els diferents espais disponibles actualment en el centre, així com la
vinculació amb la resta de serveis i l’afectació que tindrien uns obres d’aquesta
envergadura a la institució, la millor opció que es pot plantejar és habilitar l’espai
disponible de la 4rta planta de l’edifici nou per la rapidesa en l’execució dels
treballs, la mínima afectació a la resta de serveis del centre i la superfície
disponible és suficient amplia per l’activitat del servei d’urgències.
En el plànol següent, s’observa la disposició en planta de l’espai on es vol
construir el nou servei d’urgències. Grafiat en color marró el disponible sense
obrar i el verd tant el hall d’entrada com la zona de pas i passarel·la de
comunicació entre els edificis.

Superfície útil
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Ref. Plànols
P4.05
P4.03
P4.04

Descripció
Disponible per Hospital de dia
Hall d’accés Hospital
Recepció informació

Superfície
459’65
200’60
18’20

Unitats
1
1
1
TOTAL

Superfície total
459’65
200’60
18’20
678’45
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1.8.1 Servei d’Urgències: espais, equipaments, instal·lacions i materials
1.8.1.1 Introducció.

Els aspectes que es descriuen en aquest apartat són una proposta de
distribució funcional dels espais d’Urgències que vol donar resposta a les
necessitats assistencials. Cal tenir en compte, que alhora de desenvolupar el
projecte de detall, la descripció, pot entrar en contradicció amb les solucions
tècniques. No obstant, creiem absolutament imprescindible que aquests punts
de millora s’integrin, en la mesura que sigui possible, en la proposta
arquitectònica i d’enginyeria definitiva, i si alguna no és possible, la solució més
aproximada que pugui donar una resposta semblant.
1.8.1.2 Actuacions a la zona exterior.

En la façana nord, tant a l’oest com es pugui de la mateixa, cal preveure una
nova sortida d’emergència, la mateixa donarà accés a la cota d’urbanització
sense que hi hagi cap desnivell. La sortida d’emergència haurà de servir també
per càrrega i descàrrega de materials, a la part més distal de la zona
d’urgències
Per accedir a les Urgències hi ha un vial d’accés de dos sentits, que acaba en
una rotonda morta, i està envoltada d’uns talussos sense sanejar i molt
desacurats. És freqüent que en situacions de pluja intensa hi hagi
despreniments de terra i roques petites cap al desguàs i al vial, provocant una
situació de perill per als cotxes que hi circulen. Caldrà preveure el sanejament
dels talussos que envolten els vials d’accés per evitar despreniments.
A la dreta de la porta d’entrada hi ha un mur de formigó esbiaixat que creiem
que només compleix finalitats purament decoratives, ja que no toca al terra i, per
tant, no suporta cap càrrega. Caldrà enderrocar el mur per facilitar l’accés
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d’ambulàncies al servei d’urgències.
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A la zona dreta (per darrera d’aquest mur) hi ha una zona d’enjardinament molt
desacurada, amb una vorera estreta que va fins a l’extrem oest i serviria
d’evacuació de la planta 3. Caldrà redissenyar tota la zona dreta, per eixamplarla i facilitar el moviment de vehicles: escurçament de la rotonda, eliminació de la
zona enjardinada de la dreta (es podria convertir en zona de càrrega o
desencotxament de pacients).
A la zona esquerra de la porta principal hi ha un espai força extens, que penja
sobre la planta inferior amb una barana. Cal fer totes les voreres noves perquè
tenen elevacions i sots perillosos. Marcar zones d’aparcament d’ambulàncies i
desencotxament de pacients.
A la zona més apartada, construir un espai tancat (tipus hangar)i climatitzat per
poder ubicar el vehicle del SVA (SEM), tal i com està dibuixat al plànol de
l’apèndix 1. D’aquesta manera es garanteix una sortida ràpida i directa d’aquest
vehicle. Cal un espai fix proveït d’instal·lació elèctrica, sistema de ventilació,
abocador, contenidor de residus, estructura per la neteja d ela cabina
assistencial, armaris, material fungible i oxigen
Cal dotar el servei d’urgències de 2 entrades:
 La de vianants, tal com està actualment.
 La d’ambulàncies, al costat. Implica treure el mur de formigó inclinat.
D’aquesta manera les ambulàncies poden acular-se a la porta. Cal
realitzar un tancament del lateral i del sostre, per tal que es pugui
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realitzar la transferència del malalt en un espai protegit.
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1.8.1.3 Actuacions a la zona interior (Pre-Urgències o vestíbul).
1.8.1.3.1 Sala d’espera

La sala d’espera s’ha de situar a la banda esquerra de la zona de connexió dels
dos edificis, ja que a la part dreta és passadís i no es pot bloquejar. Es proposa
dividir l’espai en 4 parts:
a) Sala d’espera de Pediatria.
b) Sala d’espera de pacients respiratoris.
c) Sala d’espera no respiratoris.
d) Despatx Cap d’Urgències i Cap d´Àrea, suficientment ample per tal que
es pugui dividir en un temps futur.
e) En les proximitats de les sales d’espera s’ha d’incloure lavabos públics.
Atès que aquesta zona fa un desnivell descendent, caldrà buscar una solució
tècnica que garanteixi l’accés sense barreres arquitectòniques a cada sala.
Les sales d’espera haurien de tenir visibilitat des de la zona principal o
Admissions. Es proposa fer les separacions mixtes: meitat obra i meitat
metacrilat o una altra solució transparent que permeti la visibilitat. Atès el
desnivell existent, si és el cas, es dotarà a les sales de càmeres de vídeo
vigilància.
1.8.1.3.2 Admissions

Espai triangular a la dreta de la porta principal. Ha de tenir capacitat per a 2
llocs de treball (si cal, ampliar cap a l’espai de Tria 1). Si el nivell de visibilitat no
és suficient es pot instal•lar un equip de vídeo-vigilància.
1.8.1.3.3 Tria
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Calen dos despatxos:

20/37

‐

Tria 1: el principal, per fer la tria. Seria desitjable que tingués d’alguna
forma control visual sobre la sala d’espera (p. ex. una finestra a la paret
que dona al vestíbul). Ha de tenir tres portes d’entrada:
o Des del vestíbul o passadís d’urgències. per a la gent que ve a
peu.
o Des del costat oposat, per on entren les lliteres de les ambulàncies
i els pacients amb cadira de roda. Així ja es pot fer la tria i indicar
on s’ha d’ubicar el pacient.
o Des de la tria 1 a la tria 2.

‐

Tria 2 o triatge avançat: entre Admissions i T1. Aquest espai permet de
poder

fer

un

ECG,

iniciar

la

visita,

demanar

exploracions

complementàries o realitzar una visita d’un procés que és tempsdependent per agilitar la resolució (codi IAM, codi ictus). D’aquesta
manera s’avança temps de visita abans d’entrar a boxs. També ha de
tenir tres portes d’entrada:
o Des de la tria 1 a la tria 2
o Des de la tria 2 a l’accés passadís de lliteres.
o Des de la tria 2 al bloc d’urgències.
Les dimensions de la tria 2 poden reduir-se per tal de crear un espai que doni al
passadís d’accés de les ambulàncies, per deixar-hi cadires de rodes i lliteres
(per a realitzar les transferències i/o doblar els boxs).
1.8.1.3.4 Despatxos per ACUT i atenció ràpida.

Es proposen 3 despatxos (A, B i C) Un d’ells, almenys, hauria d’estar
equipat amb pica, per cures d’infermeria. A fora no cal zona d’espera, els
pacients es poden esperar a la sala general.
A partir d’aquests despatxos cal fer la separació del passadís de la zona
vestíbul-urgències de baixa complexitat de la del bloc d’urgències de
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complexitat mitjana-alta, amb una porta d’urgències (PU).
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1.8.1.3.5 Base assistencial SEM.

L’equip de SEM necessita tenir un accés ràpid i directe al vehicle, per tal de
garantir els temps de mobilització i, a la vegada també, accés ràpid al Servei
d’Urgències, ja que sovint es requereix el seu suport en pacients en estat greu.
Es proposa habilitar un espai que hi ha a la mateixa 4a. Planta, separat de la
zona assistencial, per poder ubicar els professionals d’aquest dispositiu. Aquest
espai actualment està ocupat per Salut Laboral i Treball Social (forma 2
despatxos i 2 banys). Caldria remodelar-lo per atendre les necessitats (l’espai a
remodelar té una superfície d’uns 55 m2):
 3 habitacions petites (individuals) per a metge/-ssa, infermer/-a i tècnic/-a.
A considerar si en un futur caldria un espai per a estudiant o professional
en pràctiques.
 1 bany compartit.
 1 sala d’estar i de treball apta per a realitzar reunions i arxivar
documentació generada per l’activitat assistencial. L’equip disposarà de
telèfon, equipament informàtica amb xarxa internet amb bona recepció
dels sistemes de comunicació utilitzats per Sem
Per realitzar el projecte de reforma es seguiran les premisses de disseny
estandarditzades per el SEM.
1.8.1.4 Actuacions a la zona interior (Bloc d’Urgències)
1.8.1.4.1 Box reanimació

El primer box que es troba. Cal triple porta d’entrada:
o directa des del passadís de tria-ambulàncies,
o des del passadís general d’urgències
o comunicació entre aquest box i el de Radiologia.
És important que aquest espai sigui ampli per tal de poder-hi ubicar dues lliteres
en cas de necessitat, de manera que hi hauria un espai de pacient crític (C) i un
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espai de pacient semicrític (S).
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1.8.1.4.2 Bany assistit usuaris

Per tal que el puguin utilitzar els usuaris de la meitat est (box 1, 2, 3, 6, i REA) i
adaptat per fer higiene a pacients dependents de tot el servei.
1.8.1.4.3 BOX 1 = Box de guixos i cures

Equipat amb una pica, armari sota pica, prestatge pel material i un taulell de
treball amb capacitat per a poder realitzar fèrules posteriors. Aquest equipament
podria ocupar només una paret.
1.8.1.4.4 Espai d’emmagatzematge d’aparells

Si el bany assistit pot ser més petit que un box es proposa fer un petit espai
d’emmagatzematge recte i estret, paral·lel al box de guixos, per a monitors de
constants, algun producte fungible, prestatges amb llenceria, etc.

1.8.1.4.5 Box de Radiologia (Davant guixos)

Sala plomada de Radiologia, per fer radiologia simple: davant del box 1 i al
costat de Reanimació. Situat prop de la PU per facilitar les exploracions que es
generin en les visites de l’ACUT. Caldria també doble porta d’accés: des del
passadís general i des del box de Reanimació.
1.8.1.4.6 BOX 2 = Box de Psiquiatria

Ha d’estar preparat per atendre malalts psiquiàtrics: porta que es pugui tancar
per fora, amb una finestra transparent per poder visualitzar des de fora el
passadís i sense pica. En absència de pacients psiquiàtrics es farà servir per
altres patologies.
1.8.1.4.7 BOXOS 3 I 4

Tal i com estan dibuixats. Espai i utillatge mínim i amb pica. Com la resta de
boxs, cal que es tanquin amb una porta corredora, amb una part superior
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semitransparent, que permeti la visibilitat.
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1.8.1.4.8 BOX 5 = Box de Gine-Pediatria

Pot ser més petit que els altres. Ha d’estar dotat amb una llitera a la qual es
puguin posar “perneres”. També cal pica. S’hi poden visitar pacients que no
necessiten llitera amb baranes (nens, joves, etc.).

1.8.1.4.9 BOX 6 = Box de COT

Majoritàriament per pacients de COT que necessiten ingrés, però es podrà fer
servir per altres patologies. També amb pica.

1.8.1.4.10 Control Central

Dos espais semicirculars que donen cobertura i permeten la visibilitat a tota la
zona. Espai de treball amb capacitat per a 6 ordinadors (3 per taulell), 1-2
monitors de control de telemetria i 1 impressora. Tancament de la part
superior amb metacrilat-vidre per garantir la seguretat dels professionals,
permetre la visibilitat i un espai de treball més lliure de contaminació acústica.
En l’edició del projecte executiu, caldrà analitzar en detall, que la posició del
control no condicioni la circulació del servei.
S’hauria d’aprofitar l’espai que queda sota els taulells, per la part externa, per
col·locar uns armaris on guardar-hi la llenceria i les bates dels pacients.
En un dels pilars centrals propers al control central caldria instal·lar un tub
pneumàtic, un equipament imprescindible per millorar el funcionament de les
urgències. Idealment, també, si tècnicament és possible, hi hauria d’haver una
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pica per rentat de mans.
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1.8.1.4.11 Zona de magatzem i preparació de medicació

Davant del box 4. Espai dividit en 2 àrees:
-

Zona de preparació de medicació: part anterior, zona amb pica, taulell
per preparar medicació i un ordinador. Sota el taulell espai on poder
ubicar els carros de cures.

-

Zona de magatzem de fungible i espai per posar els aparells (ECG,
monitors de constants, etc.): zona posterior. amb una porta interior.

1.8.1.4.12 Petit WC Usuaris

Per als pacients ubicats als boxs 4, 5 i a l’OBU. Cal tenir en compte que alguns
d’ells són pacients pendents d’ingrés i, per tant, estaran hores a l’espai
d’Urgències. Ha d’estar adaptat per entrar-hi en cadira de rodes.
1.8.1.4.13 Zona d’útil brut

Davant del box 5 i darrere el petit WC d’usuaris. Ha de tenir pica, trituradora de
cunyes i desguassos. Necessitat d’una finestra que es pugui obrir.
1.8.1.4.14 Zona d’observació

Per a pacients que han de romandre unes hores ingressats. Capacitat per a 8
adults lliteres / llits / butaques. Cal que tingui pica.
1.8.1.4.15 Zona dels professionals

En aquest espai s’hi han de dibuixar els espais necessaris per tal que els
professionals puguin treballar de forma confortable i amb seguretat:
‐

Sala de treball (reunions), amb canó connectat a ordinador, pantalla i un
mínim de 2 ordinadors.

‐

Sala de descans-office (pot compartir entrada amb la sala de treball però
s’han de poder separar amb un envà per evitar sorolls).
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‐

WC del personal.
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1.8.1.5 Premisses generals que cal tenir en compte

1. Es

imperatiu

projectar

la

nova

instal·lació

amb

criteris

de

mantenibilitat, ergonomia per accedir als equips a mantenir i eficiència
energètica de les instal·lacions.
2. El cel ras a projectar serà fàcilment registrable. Cal substituir el cel ras
de l’àrea d’espera i hall del nou espai d’urgències.
3. Els boxs han de tenir espai suficient per poder-hi allotjar 2 pacients si
fa falta: 2 lliteres, 2 preses d’oxigen, 2 monitors, 1-2 preses de buit,
preses d’aire medicinal, 2 llums de capçal, diversos endolls i 2
timbres. També s’hi ha d’instal·lar aparell otoscopi-oftalmoscopi de
paret a cadascun d’ells. Totalment equipat d’acord a les instal·lacions
estandarditzades i guies de disseny de CatSalut.
4. A tots els boxs és necessari un petit armari o prestatgeria amb cunya,
ampolla, palangana i gerra, i pica en aquells espais indicats.
5. Els boxs s’han de poder tancar amb porta corredora amb vidre parcial.
6. És important que algun box disposi de finestra que es pugui obrir, per
tal de facilitar la ventilació de l’espai i evitar les males olors
secundàries a algunes patologies.
7. Tots els boxs (excepció box 1) han de disposar de rails al sostre pels
sèrums.
8. Necessitat de 2 neveres: una al control o a l’espai de magatzem per la
medicació, i una a l’office.
9. Necessitat d´1 escalfador de sèrums.
10. Necessitat de cobertura adequada de WIFI tota l’àrea, per garantir la
transferència de dades dels monitors de constants, telemetria, etc.
11. L’hospital actualment està implementant un sistema de claus i panys
intel·ligent que facilita la gestió i la seguretat del servei, caldria tenir
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en compte aquesta solució al sistema de panys del projecte.

26/37

12. Seguint el previst en el projecte constructiu, cal preveure la
construcció d’un tram d’escala entre la planta urbanització i planta 1
de l’edifici.
13. PL5, zona sales tècniques (situades damunt de les noves Urgències).
Estudiar la ubicació d’una escala per accedir/evacuar des de la
urbanització de la planta 4.
14. També caldria valorar l’existència d’un ecògraf en el servei
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d’urgències.
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1.8.1.6 Premisses per interconnexions amb instal·lacions existents en l’edifici.
1.8.1.6.1 Gasos medicinals:

L’edifici no disposa d’instal·lació de gasos medicinals, caldrà estendre noves
canalitzacions des de la central criogènica de O2, central de buit i d’aire
medicinal.
 Connexió O2:
o Caldrà canviar el quadre de commutació de font principal a
secundàries. Instal·lar un nou col·lector i tubs de O2 cap a l’edifici
d’urgències. Instal·lar reguladors de pressió en tots els By Pass.
Deixar previst un ramal per a connexió amb l’edifici existent a
través de la planta 4 d’urgències.
 Connexió buit:
o Instal·lació un nou col·lector i tubs cap a l’edifici d’urgències.
Valorar substitució grup de buit per adequar a normativa, 3 fonts
de subministrament, i per potència de buit necessària arrel de
l’ampliació. Deixar previst un ramal per a connexió amb l’edifici
existent a través de la planta 4 d’urgències.
 Connexió aire medicinal:
o Cal instal·lar una nova central de generació d’aire medicinal amb 2
compressors, com a tercera font, es reutilitzarà el sistema de
rampes existent. Instal·lar un nou col·lector i tubs d’aire medicinal
cap a l’edifici d’urgències.. Deixar previst un ramal per a connexió
amb l’edifici existent a través de la planta 4 d’urgències.
Preveure la integració de senyals crítiques del sistema de distribució de
gasos medicinals al sistema de control i supervisió.
1.8.1.6.2 Baixa tensió:

 El subministrament elèctric de l’hospital disposa de potència suficient per
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alimentar les noves urgències.
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 Es proposa alimentar les noves urgències amb doble escomesa,
subministrament normal i subministrament prioritari (aquest darrer des de
grup electrogen). El sistema de tensions segures de les noves urgències
serà específic (SAI). Addicionalment disposarà d’un SAI per el box de
crítics (d’acord a ITC-BT-38). Els nous quadres i SAI’s s’ubicaran a una
nova sala tècnica. Es proposa ubicar-la a la planta 5, damunt les
urgències.
 Per connectar les noves escomeses: Normal i Prioritari, caldrà adequar el
quadre general existent. Es sol·licita substituir el sistema de commutació
automàtica. Actualment s’utilitzen contactors i es voldria un sistema d’alta
fiabilitat basat en tecnologia interruptor seccionador.
 Referent al grup electrogen, seria convenient anular el dipòsit de bancada
i instal·lar un dipòsit de superfície de doble paret de 1000 litres.
1.8.1.6.3 Aigua freda sanitària.

 Es disposa d’escomesa en el pati d’instal·lacions de la mateixa planta,
caldrà validar la idoneïtat. En la mesura del possible caldria substituir les
bombes entre l’aljub i els dipòsits secundaris de cloració.
1.8.1.6.4 ACS.

 Caldrà reformar els col·lectors d’impulsió i retorn. Cal preveure un circuit
independent per les urgències (impulsió i retorn). Per garantir el
manteniment

del

sistema

de

ACS,

caldrà

instal·lar

un

segon

bescanviador de calor.
1.8.1.6.5 Calefacció:

 El sistema de calderes de gas de l’hospital, disposa de potència suficient
per alimentar les noves urgències (ACS i Calefacció). No obstant és
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precís substituir una caldera avariada de 470 kW.
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 Caldrà adequar els circuits d’impulsió i retorn d’aigua d’acord a
necessitats i ubicació de les unitats de tractament d’aire (UTA).
 Caldria instal·lar un nou bescanviador de calor, per separar circuit primari
i secundari de la instal·lació de calefacció de quiròfans, d’aquesta manera
allargarem la vida útil de la nova caldera al no afegir aigua al circuit
primari.
1.8.1.6.6 Aire condicionat:

 L’Hospital disposa de dues refredadores aire aigua, amb potència
suficient per alimentar les noves urgències.
 Caldrà adequar els circuits d’impulsió i retorn d’aigua d’acord a
necessitats i ubicació de les unitats de tractament d’aire (UTA).
1.8.1.6.7 Unitats de tractament d’aire.

 En proposa ubicar les noves unitats de tractament d’aire a la planta 5
damunt urgències, o en un terrat en desús existent a la planta 3, costat
oest.
1.8.1.6.8 Protecció contra incendis:

 Sistema BIE’s: Cal instal·lar un nou sistema de bombament, actualment
fora de normativa.
 Sistema de detecció: L’Hospital disposa de dues centrals, una marca
AGUILERA (edifici urgències) i l’altre marca DETNOV. El sistema de
detecció hauria de disposar d’un TG amb planimetria actualitzada i
software de gestió amb suficient capacitat per integrar de cara al futur, la
detecció de tot l’Hospital.
1.8.1.6.9 Sistema de control d’instal·lacions:
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 El sistema de control d’instal·lacions de l’hospital és del fabricant TREND.

30/37

1.8.1.6.10 Comunicacions:

 L’hospital disposa d’estesa de fibra fins al muntant d’instal·lacions de la
planta 4, a partir d’aquest punt caldrà executar tota la nova infraestructura
de telecomunicacions de les noves urgències.
 Telefonia: L’hospital disposa d’una central IP, tots els nous telèfons a
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preveure seran amb connexió IP Poe.
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2

2.1

VESTIDORS: UBICACIÓ, ESPAIS, EQUIPAMENT, INSTAL·LACIONS I
MATERIALS.
Introducció.

L’equipament de vestidors existent en l’Hospital, no compleix les disposicions
mínimes de seguretat i salut establertes en el Reial Decret 486/1997. Les
principals mancances són les següents:
 En els espais actuals es constata l’acumulació de taquilles que restringeix
la circulació i la utilització del vestidor. Fet que fa molt difícil garantir la
distancia de seguretat interpersonal mínima (1,5 m), d’acord a les
mesures per a la contenció de la Covid.
 En general els espais no estan adaptats a persones de mobilitat reduïda.
 L’equipament de dutxes, lavabos, vàter i taquilles es del tot insuficient, en
algunes zones les instal·lacions han quedat obsoletes (tenen 40 anys
d’antiguitat)
 Hi han espais que comparteix inadequadament la funció de vestidor amb
sales tècniques d’instal·lacions o amb lavabos.
En l’apèndix 2 del present document, s’adjunta un informe detallant la situació
actual dels vestidors i s’avalua la necessitat d’espai per construir-ne uns de
nous.
2.2

Ubicació

Analitzats els diferents espais disponibles actualment en el centre, així com la
vinculació amb la resta de serveis i l’afectació que tindrien les obres, es planteja
habilitar un espai disponible en la planta soterrani de l’edifici Sud. Es destaca
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que aquest espai, ja s’havia previst per ús de vestidors en un Projecte Bàsic
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d’obres ampliació Hospital Comarcal Sant Bernabé, no obstant la superfície que
s’hi preveia (120 m2) serien del tot insuficients.

En el plànol següent, dintre del rectangle blau, s’indica tot l’espai disponible
sense obrar. S’utilitzarà la superfície necessària per encabir els vestidors i
unitats automatitzades per dispensar i retornar els uniformes.

2.3

Premisses de disseny vestidors


Es imperatiu projectar la nova instal·lació amb criteris de mantenibilitat,
ergonomia per accedir als equips a mantenir i eficiència energètica de les
instal·lacions.

 L’hospital actualment està implementant un sistema de claus i panys
intel·ligent que facilita la gestió i la seguretat del servei, caldria tenir en
compte aquesta solució al sistema de panys del projecte.
 Es preveurà espai per disposar taquilles nominals per tots els
treballadors. No es contempla fer un ús compartit de taquilles per
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treballadors que no coincideixin en torns. Addicionalment al número de
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treballadors de l’Hospital, el disseny

dels nous vestidors serà

suficientment ampli per donar servei a:
o Empreses externes que presten servei presencial a l’hospital:
SEM, Servei de Cuina i Neteja.
o Estudiants en pràctiques.
o Per traslladar a l’Hospital els professionals del centre de salut
mental.
 El número de taquilles a encabir serà d’unes 400 unitats. S’utilitzaran
taquilles, amb dues portes independents per donar servei a dos usuaris.
Les Taquilles es podran instal·lar damunt d’una estructura amb un banc a
la part frontal, minimitzant d’aquesta manera l’espai de passadís
necessari entre elles.
 Per la dotació de dutxes, lavabos, vàter, vàter adaptat s’estima que la
màxima presència simultània d’usuaris dels vestidors serà d’unes 120
persones.
Amb les dades anteriors, s’estima una superfície d’uns 275 m2. Addicionalment
caldrà ubicar i subministrar unitats automatitzades de dispensació i recollida
d’uniformes.
Les dades precedents són aproximades, es concretaran en la fase de projecte
constructiu.
2.3.1 Premisses per interconnexions amb instal·lacions existents en
l’edifici.
2.3.1.1 Baixa tensió:
 Es proposa alimentar els nous vestidors urgències amb doble escomesa,
subministrament normal i subministrament prioritari (aquest darrer des de
grup electrogen). Els vestidors disposaran d’un subquadre de BT
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específic.
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 Per connectar les noves escomeses: Normal i Prioritari, caldrà adequar el
quadre general existent.
2.3.1.2 Aigua freda sanitària.
 Caldrà

realitzar

una

nova

escomesa

des

del

col·lector

de

subministrament d’aigua freda sanitària de l’hospital.

2.3.1.3 ACS.
 Caldrà reformar els col·lectors d’impulsió i retorn. Cal preveure un circuit
independent per els vestidors (impulsió i retorn) i verificar la idoneïtat de
la capacitat d’emmagatzematge d’aigua calenta a causa del important
augment de consum. Ateses les modificacions que caldrà realitzar en el
sistema d’aigua calenta sanitària (juntament amb les necessitats del nou
servei d’urgències), i tenint en compte l’antiguitat dels dipòsits, aixetes,
col·lectors i altres elements de la instal·lació, seria aconsellable substituir
el sistema d’acumulació i els bombaments d’impulsió i retorn.
2.3.1.4 Calefacció:
 Caldrà adequar els circuits d’impulsió i retorn d’aigua d’acord a
necessitats i ubicació de les unitats de tractament d’aire (UTA) o unitats
fan coils, complementades amb ventilació exterior.
2.3.1.5 Protecció contra incendis:
 Sistema BIE’s: Caldrà verificar la cobertura de la xarxa per donar servei
al nou espai.
 Sistema de detecció: L’Hospital disposa de dues centrals, una marca
AGUILERA (edifici urgències) i l’altre marca DETNOV. El sistema de
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detecció hauria de disposar d’un TG amb planimetria actualitzada i
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software de gestió amb suficient capacitat per integrar de cara al futur, la
detecció de tot l’Hospital.
2.3.1.6 Comunicacions:
 L’espai no disposa de xarxa de comunicacions, caldrà estendre cablejat
de fibra òptica fins al nou rack de la zona vestidors. Cal prveure servei de
dades com a mínim a les unitats dispensadores i de recollida d’uniformes
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i terminals de fitxar.
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APÈNDIX Nº 1: PLÀNOLS


PROPOSTA PLANTA URGÈNCIES.
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1. OBJECTE
L’objecte del present informe és documentar l’estat actual dels vestidors de l’HCSB, avaluar la necessitat
d’espai per construir-ne uns de nous, proposar accions de contingència mentre no disposem del nous
vestidors i aportar un anàlisi previ al projectista del nou vestidor.

2. REGLAMENTACIÓ.


Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals BOE 269, de 10 de novembre de
1995.



Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut en els llocs de treball. BOE núm. 97, de 23 d’abril de 1997.

3. SITUACIÓ ACTUAL.
Actualment l’Hospital té una plantilla d’uns 320 treballadors, dels quals 187 disposen de taquilla i 133 no.
La infraestructura disposa dels vestidors següents (vestidors exclusius personal HCSB):

1
2
3
4
5
6

Nº Taquilles
Superficie
Dones Homes Mixte
(m2)
P -1 Radiologia
8
5,5
P 1 Quiròfan
16
14
23
P2 Àrea Antiga Comunitat
123
19
98,7
P2 Àrea Farmàcia
7
4,5
P3 Àrea rehabilitació
18
8
45,4
P3 Office Rehabilitació
5
10
Subtotal 157
41
20
Total Taquilles
218
Superficie total vestidors (sense quiròfan) m2

Nº
WC
NA
2
4
NA
0
NA

Nº
Nº
Nº
Tipus
WC Adaptat dutxes Lavabos
d'Espai
NA
NA
NA
Sala quadres BT Sota Escala
0
2
2
Vestidor quiròfan
0
1
3
Vestidor
NA
NA
NA
Lavabo+WC
2
4
4
Vestidors Usuaris,
NA
NA
NA
Office

164,1

En els apartats següents es mostra la ubicació, fotografies de les sales, i s’observen els aspectes més
rellevants de cadascuna de les dependències utilitzades com a vestidor.
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3.1. PLANTA-1 VESTIDOR RADIOLOGIA.
En les imatges i fotografies següents s’indica la ubicació i vistes generals de l’espai utilitzat com a vestidor.

És una sala tècnica usada com a vestidor, té una superfície d’uns 5,5 m2 i s’hi disposen 8 taquilles.
Es constata la manca d’espai, alçada lliure insuficient, i que comparteix inadequadament la funció de
vestidor amb instal·lacions elèctriques de baixa tensió del TAC.
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3.2. PLANTA 1 VESTIDOR QUIRÒFANS.
En les imatges i fotografies següents s’indica la ubicació i vistes generals dels vestidors.

Els vestidors tenen una superfície d’uns 23 m2 i s’hi disposen 30 taquilles, 2 dutxes, 2 WC i 2 lavabos.
L’espai de vestidors està en bon estat. Es podria millorar les taquilles d’homes, atès que són molt petites i
en la mesura del possible, caldria treure les taquilles del passadís.
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3.3. PLANTA 2 VESTIDOR ANTIGA COMUNITAT DE MONGES.
En les imatges i fotografies següents s’indica la ubicació i vistes generals dels vestidors.
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Els vestidors tenen una superfície d’uns 99 m2 i s’hi disposen 142 taquilles, 1 dutxa, 4 WC i 3 lavabos.
Es constata que l’acumulació de taquilles restringeix la circulació i la utilització del vestidor. Fet que
dificulta garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal (mínima 1,5 m), d’acord a les
mesures per a la contenció de la COVID-19.
L’equipament de serveis, dutxes i instal·lacions, està en mal estat, són instal·lacions que tenen uns 40
anys d’antiguitat. Hi ha risc de fuita d’aigua i de filtració cap al bloc quirúrgic.
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3.4. PLANTA 2 ÀREA DE FARMÀCIA.
En les imatges i fotografies següents s’indica la ubicació i vistes generals de l’espai utilitzat com a vestidor.

El servei de Farmàcia s’utilitza també com a vestidor, té una superfície d’uns 4,5 m2 i s’hi disposen 7
taquilles.
Comparteix inadequadament la funció de vestidor amb la de lavabo.
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3.5. PLANTA 3 ÀREA DE REHABILITACIÓ (EDIFICI NORD).
En les imatges i fotografies següents s’indica la ubicació i vistes generals dels vestidors.

Abans de la pandèmia de la COVID 19, aquests vestidors es destinaven als pacients de rehabilitació.
Actualment els utilitzen professionals de l’Hospital.
Els vestidors tenen una superfície d’uns 45 m2 i s’hi disposen 26 taquilles, 2 WC adaptats, 2 dutxes
adaptades i 4 lavabos.
Els vestidors estan en molt bon estat i compleixen amb el codi d’accessibilitat de Catalunya.
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3.6. PLANTA 3 OFFICE REHABILITACIÓ (EDIFICI NORD).
En les imatges i fotografies següents s’indica la ubicació i vistes general de l’espai utilitzat com a vestidor.

L’office de les professionals de rehabilitació, s’utilitza també com a vestidor, té una superfície d’uns 10 m2
i s’hi disposen 5 taquilles.
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4. VESTIDORS PERSONAL EXTERN HCSB.
Addicionalment a l’equipament de vestidors descrit en el punt 3, es disposa de taquilles per els
treballadors del servei del SEM, cuina, cafeteria i neteja.
4.1. VESTIDORS SEM.
Les 36 taquilles dels treballadors del SEM estan disposades a la planta Nº2, al passadís d’accés als
despatxos que tenen assignats a l’antiga comunitat de monges, veure ubicació i detall taquilles en les
imatges següents:

En la mesura del possible cal buscar una nova ubicació, atès que ocupen el passadís d’accés a despatxos i
a les dependències del propi SEM, fet que dificulta l’evacuació dels treballadors en cas d’emergència.

4.2. VESTIDORS SERVEIS CUINA, CAFETERIA I NETEJA (ISS).
L’empresa ISS disposa de 14 taquilles, ubicades a la planta 0, al costat de la cafeteria. Veure ubicació i
detalls en les imatges següents:

Actualment l’espai de vestidor es comparteix amb l’ús d’emmagatzematge de productes per l’àrea de
hemodiàlisi.
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5. ESTUDI SUPERFÍCIE NECESSÀRIA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE NOUS VESTIDORS.
Addicionalment a la normativa indicada en el punt 2 del present informe, per estimar la necessitat d’espai
per els vestidors es tindrà en compte les recomanacions i projectes següents:


Directrius per al disseny d’hospitals Lleugers. Generalitat de Catalunya Departament de Salut.
o Programes funcionals amb urgències fins a 120.000 hab. Superfície vestidors 190m2
o Programes funcionals amb urgències fins a 180.000 hab. Superfície vestidors 260m2
o Programes funcionals amb urgències fins a 240.000 hab. Superfície vestidors 380 m2



Projecte Bàsic fase 2 obres ampliació Hospital Comarcal Sant Bernabé. Es preveia un espai de 120
m2, en la planta soterrani de l’edifici Sud. S’adjunta ubicació i planta en la imatge següent:

5.1. PREMISSES PER A L’ESTIMACIÓ DE LA SUPERFÍCIE NECESSÀRIA


Es preveurà espai per disposar taquilles nominals per tots els treballadors. No es contempla fer un
ús compartit de taquilles per treballadors que no coincideixin en torns.



S’utilitzaran taquilles de 30 cm d’amplada per 46 cm de fons i 160 cm d’altura, amb dues portes
independents per donar servei a dos usuaris. Les Taquilles s’instal·len damunt d’una estructura
amb un banc a la part frontal, tal com es mostra en la imatge següent:
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En la taula següent s’adjunta el quadre de presència de treballadors.

TORN
Matí
Tarda
Nit
Nº Total Treballadors

QUADRE DE PRESÈNCIA
Nº TREBALLADORS
204
78
38
320

%
63,8%
24,4%
11,9%
100,0%

El quadre de presència s’ha obtingut del Pla d’Autoprotecció, interpolant els percentatges de
presència al número de treballadors actual de l’Hospital.


Número màxim de treballadors que utilitzaran simultàniament els vestidors.

Nº TREBALLADORS SIMULTANIS QUE UTILITZARAN ELS VESTIDORS
HORARI
Nº TREBALLADORS
%
7:00 Matí
51
15,9%
8:00 Matí
102
31,9%
9:00 Matí
51
15,9%
Tarda
78
24,4%
Nit
38
11,9%
Nº Total Treballadors
320
100,0%
Atès que l’objectiu del punt 5 és estimar una superfície per la construcció de nous vestidors, en el
quadre de presència i de treballadors simultanis, no s’ha diferenciat entre sexes.
S’estimarà la superfície dels vestidors comptant la presència simultània de fins a 120 treballadors
(es preveu un increment de 17% respecte el màxim de 102 treballadors indicat en la taula
precedent), i equipat amb 320 Taquilles.
5.2. SUPERFÍCIE I EQUIPAMENT ESTIMAT PER ELS NOUS VESTIDORS DEL HCSB
En la taula següent s’inclou una estimació de la superfície i equipament a preveure en els nous vestidors:

Proposta superfície vestidors per l'ús simultàni de fins a 120 treballadors, i equipat amb 320 taquilles
Superficie
Taquilles
(*) Dutxes (1 dutxa per cada 10 treballadors que realitzin treballs bruts, contaminans o que originin elevada sudoració)
Lavabos (1 per cada 10 treballadors)
Vàter (1 per cada 15 treballadors)
Vàter adaptat (mínim un vàter adaptat)

220 m2
320 ut
8 ut
12 ut
6 ut
2 ut

La superfície indicada no contempla l’espai per accedir al vestidor, i l’espai per instal·lar un rober.
D’acord a les Directrius per al disseny d’Hospitals Lleugers, cal ubicar els vestidors en una estança que
permeti que el personal hi accedeix des de l’exterior per una entrada independent de la dels usuaris i des
d’aquí, per circuits preferentment restringits, acudeix a les diferents àrees del centre.
(*) L’equipament de dutxes es preveu per el 66% dels usuaris simultanis, atès que no tots tindran
necessitat de dutxar-se.
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6. PROPOSTES D’UTILITZACIÓ D’ESPAIS PER INSTAL·LAR UN VESTIDOR DE CONTINGÈNCIA.
Mentre s’elabora el pla estratègic de l’Hospital i no es disposi d’uns nous vestidors, s’ha estudiat les
següents propostes per disposar d’un vestidor de contingència.

6.1. ÀREA ANTIGA REHABILITACIÓ, PLANTA 0 EDIFICI SUD.
En les imatges i fotografies següents s’indica la ubicació i vistes generals de l’espai que es proposa utilitzar
com a vestidor.

L’espai indicat dins del perímetre, té una superfície d’uns 90 m2.

Actualment aquest espai, s’utilitza com a magatzem de material fungible d’hemodiàlisi, i com a vestidor
per als professionals de l’empresa ISS.
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S’ha estudiat una reforma de la zona que contempla adequar els serveis, i crear una divisió física entre
vestidors d’homes i dones, permetent així l’ús de les treballadores de ISS del vestidor.
En la imatge següent s’adjunta un plànol amb la reforma estudiada:

L’espai presenta l’avantatge que disposa d’una zona amb serveis propis. També hi ha un lavabo públic, al
costat de l’accés al vestidor.
La reforma de banys i construcció de divisòries, té en contra el cost, que és d’uns 9.000 € i 4000 €
respectivament.
Altres combinacions per utilitzar l’espai són:


No reformar banys, i construir divisòries. Cost 4.000 €



Deixar l’espai diàfan i distribuir noves taquilles. Cal compartir espai amb ISS, sols factible si
s’habilita un vestidor femení, o es trasllada el personal de ISS a una altre dependència. En aquest
cas sols caldria tenir en compte el cost de compra de les taquilles, que s’aprofitarien per el futur
vestidor.

En tot cas, caldrà buscar una ubicació per desar el material emmagatzemat d’hemodiàlisi.
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6.2. ÀREA ANTIGA SALA D’ACTES, PLANTA 3 EDIFICI SUD.
En les imatges i fotografies següents s’indica la ubicació i vistes generals de l’espai que es proposa utilitzar
com a vestidor.

L’espai indicat dins del perímetre, té una superfície d’uns 57 m2.

Aquest espai actualment s’utilitza de forma puntual com a sala de reunions.
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S’ha estudiat traslladar els homes del vestidor de la planta 2, a aquest nou espai. Alliberant els citats
vestidors de la planta 2, a personal femení.
En la imatge següent s’adjunta un plànol amb la disposició de taquilles, no es preveu fer cap adequació
addicional a la sala.

Utilitzant taquilles de 30 cm d’amplada per 46 cm de fons i 178 cm d’altura (amb dues portes
independents per donar servei a dos usuaris), pot oferir servei de taquilla a 88 treballadors.
Tal com s’ha plantejat l’aprofitament de l’espai, té l’avantatge que no cal realitzar cap adequació llevat de
l’adquisició de taquilles.
Com a inconvenient, no es disposa de serveis propis, caldrà utilitzar els serveis de planta ubicats en les
proximitats del recinte, o utilitzar els serveis de la zona de rehabilitació.
La compra de les 88 unitats indicades en el plànol suposa una inversió de 6.829 €.

Febrer 2021

Departament de Manteniment
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