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Projecte d'ampliació



SITUACIÓ

HOSPITAL COMARCAL SANT JAUME DE CALELLA

Centre que pertany a la Corporació de Salut del Maresme i

la Selva.

Organització sanitària pública creada l’any 2001, comprès

entre les poblacions de Canet de Mar i Tossa de Mar.

La Corporació compta amb 3 nivells assistencials: atenció

hospitalària, primària i sociosanitària.

     



SITUACIÓ

HOSPITAL COMARCAL SANT JAUME DE CALELLA

Regió Sanitària de Girona   861.753  habitants 

Població àmbit territorial - Corporació de Salut del

Maresme i la Selva

     Alt Maresme          118.173 habitants

    Selva Marítima       79.414 habitants

         TOTAL                197.587

Recursos a l’HCSJC

  148 llits aguts

  58 llits sociosanitaris (LLE, CONV, Pal·liatives)

  21.000m² construïts



Edifici A – Comunitat

Any de construcció:  segle XIX  

Superfície construïda:  2.400 m² 
Usos: atenció intermèdia

(sociosanitari) i serveis generals 

Edifici B

Any de construcció:  1978  

Superfície construïda:  4.850 m² 
Usos: consultes externes i

hospitalització 

 

ESTAT ACTUAL

Edifici  C
Any de construcció:   1989
Superf íc ie constru ïda:   9.600 m²  
Usos:  serveis  generals ,  urgències
radiologia,  b loc quirúrgic i
hospital i tzació
 

Edifici  D –  Hall-Cafeteria
Any de construcció:     1989
Superf íc ie constru ïda:   1 .385m²  
Usos:  hal l ,  cafeter ia 

Edifici  F:  CAP i  Administració
Any de construcció:     2000
Superf íc ie constru ïda:   2.753 m²  
Usos:  consultes ,  d i recció i  CAP



Estructura envellida

Falta d'ampliació i modernització del centre
 

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

Objectiu f inal  de poder disposar d ’un sostre edificable suficient  per poss ibi l i tar
l ’ampliació  del  conjunt de l ’Hospital ,  a ix í  com, en l ’àmbit  de la mobil itat ,  acabar de

resoldre els  accessos  i  circuits  d ’accés en l ’entorn de l ’Hospital  ampl iat .



CONDICIONANTS

210 Places d 'aparcament 
existents dins el  recinte

Edificacions existents

L’ajuntament s’ha compromès a construir un nou aparcament darrera de Can Saleta que tindrà

una capacitat de 300  vehicles en tres plantes.
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PROPOSTA



CALENDARI
D'EXECUCIÓ



CONCLUSIONS

HOSPITAL COMARCAL SANT JAUME DE CALELLA

L'hospital s'amplia 15.000 m2    

L’ampliació del centre també preveu la

incorporació de llits de semicrítics, quiròfans

d’urgències i quiròfans d’obstetrícia.

El pressupost per a aquesta obra gira al voltant

dels 36 milions d'euros, més el cost de

l'aparcament, i es calcula que es realitzarà en 5

anys.

Es construirà un un nou aparcament darrere de

Can Saleta, que tindrà una capacitat de 300

vehicles en tres plantes.




