
 
 

 

21. Hospital Comarcal del Baix Llobregat  
 
MUNICIPI 
Sant Joan Despí 
 
TITULAR  
El president de la Generalitat, José Montilla, i la consellera de Salut, Marina Geli, van inaugurar 
el passat 27 de febrer el nou hospital comarcal del Baix Llobregat. 
L’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi va iniciar l’activitat a principis de febrer amb 
l’obertura progressiva dels diferents serveis del centre. 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
El nou Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi dóna servei a 350.000 habitants dels 
municipis de Cervelló, Corbera, Cornellà, el Papiol, Esplugues de Llobregat, la Palma de 
Cervelló, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i 
Vallirana. 
 
La promoció de la construcció i la gestió del nou hospital és a càrrec de Sanitat Integral del 
Baix Llobregat, societat participada al 100% pel Consorci Sanitari Integral. El consorci és un 
ens públic participat pel Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut, l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat, l’Ajuntament de Sant Joan Despí, el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i la Creu Roja. 
 
L’hospital està ubicat a Sant Joan Despí, entre l’avinguda del Baix Llobregat i el carrer Jacint 
Verdaguer. El projecte del centre destaca per les propostes d’estalvi energètic, com ara la 
instal·lació de plaques solars, i per la construcció d’una gran zona verda tranquil·la i arbrada 
d’1,72 hectàrees. L’edifici projectat té dues plantes soterrani, planta baixa i tres plantes pis. La 
distribució interior s’ha dissenyat de tal manera que hi hagi interrelació entre les unitats 
d’hospitalització i el personal sanitari. També s’ha diferenciat la part de consultes externes de la 
part hospitalària, s’han diversificat els accessos i s’ha potenciat la bona il·luminació de totes les 
consultes externes. 
 
S’estima que anualment hi haurà unes 24.200 altes, l’àrea quirúrgica atendrà més de 7.000 
intervencions amb ingrés i unes 8.500 intervencions de cirurgia major ambulatòria. Les visites 
de consultes externes s’estimen sobre les 250.000 anuals i el nombre d’urgències per sobre de 
les 110.000, també a l’any. 
 
DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES 

• Superfície construïda total:  45.725,78 m2 
• Inversió total: 113 M € 
• Àrea d’hospitalització: 310 llits convencionals, 18 llits crítics i semicrítics, 18 places de 

recuperació, 24 places de cirurgia major ambulatòria, 21 gabinets de proves, 40 boxs 
d'urgències i 13 places d'observació; 46 places d'hospital de dia, 27 places 
d'hemodiàlisi i 1 cambra hiperbàrica 

 
PÀGINA WEB DE REFERÈNCIA 
www.sanitatintegral.org 
 
NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE 
Juan Manuel Bermúdez García, responsable de Planejament i Disciplina Urbanística de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 
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