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TÈCNICA I

CIÈNCIES DE

URBANíSTICA D'UNA RESIDÈNCIA

LA SALUT DE BELLVITGE DE LA

A) FINALITAT, JUSTIFICACiÓ I CARACTERisnQUES ESSENCIALS DEL NOU EQUIPAMENT

Entre els projectes que composen el Pla Estratègic del Campus d'Excel'lència Internacional HUBc (Health
Universitat de Barcelona Campus) es troba la construcció de la futura residència universitària al Campus de
Ciències de la Salut de Bellvitge amb la qual es pretèn donar solució al problema vigent de manca de
disponibilitat d'allotjament universitari en aquest campus de L'Hospitalet de Llobregat per a membres de la
comunitat universitària, especialment alumnes dels diversos graus, màsters i postgraus i doctorats així com,
investigadors i professors visitants. Igualment aquesta residència hauria d'ajudar a solucionar el problema
d'allotjament als familiars de malalts ingressats als hospitals del Campus.

Dins del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge. a banda de la Universitat de Barcelona, s'hi troben
l'Hospital Universitari de Bellvitge, l'Institut Catala d'Oncologia (ICO) situat a l'Hospital Duran i Reynals, l'Institut
de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i els hospitals Odontológics i Podológics de la Fundació Josep
Finestres de la Universitat de Barcelona

Realitzant una primera avaluació dels indicadors relatius a la ciutat de L'Hospitalet, s'observa que l'increment
de població estrangera en poc més de deu anys ha estat aproximadament d'un 16%. Atenent als índexs de
mobilitat obligada d'estudiants universitaris a la ciutat, el nombre d'estudiants ascendeix a 2.864 (dades
corresponents a l'any 2011), dels quals 2.632 provenien de fora de la mateixa.

Segons dades estadístiques recents de la Universitat de Barcelona, el nombre total d'estudiants i personal
docent i investigador del Campus de Bellvitge que provenen de fora de la provincia de Barcelona (inclosos
estrangers) ès de 528.

A aquesta gens menyspreable xifra de persones potencialment usuàries de la residència universitària, caldria
sumar-hi el nombre d'assistents a congressos i conferències que es duen a terme al Campus i que
requereixen d'allotjament temporal durant la seva estada. En aquest sentit, és important destacar les
nombroses activitats científiques de caràcter nacional i internacional que s'organitzen periòdicament i que
congreguen a nombrosos professionals de la salut.

L'elevada activitat assistencial dels hospitals del Campus -amb més de 33.000 intervencions quirúrgiques i
mès de 300 trasplantaments a l'any- suposa un altre index destacable a tenir en compte, ja que els familiars
dels pacients són potencials clients de la residència, atès que l'Hospital Universitari de Bellvitge treballa com
a referència pel Sud de Catalunya en un bon nombre de malalties i tractaments. Aquest fet incrementa la
demanda de places d'allotjament per a familiars de pacients que han de romandre hospitalitzats durant uns
dies o setmanes.

Tenint en compte tota aquesta informació, es pot condoure que la residència universitària al Campus de
Ciències de la Salut de Bellvitge ès un projecte satisfactori des del punt de vista de la demanda existent i el
dèficit de mercat actual a la zona. Cal tenir en compte que amb la inauguració del nou Aulari de Bellvitge ès
previsible un augment del nombre d'estudis a impartir en aquest Campus, així com del nombre
d'investigadors en funció dels projectes de recerca que es donen als centres de recerca de l'entorn del
Campus de Bellvitge, per la qual cosa es preveu un augment de necessitats que justifiquen aquesta obra.

Esta previst construir aquesta residència al solar propietat de l'Ajuntament de l'Hospitalet situat a la cruma de
l'Avinguda Mare de Oèu de Bellvitge i carrer de la Residència, en virtut del protocol de col'laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i la Universitat de Barcelona per a una nova residència universitària
al Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge, signat en data 31 de gener de 2014, sobre el qual es
formalitzarà una concessió de domini públic a favor de la Universitat de Barcelona. Aquest solar té una
superfície d'1.805 m2. L'edificabilitat i els parametres urbanístics (ocupació, edificabilitat, nombre de plantes,
altura maxima... ) quedaran determinats mitjançant un Pla Especial, tal i com s'especifica al punt C) d'aquest
Estudi de Viabilitat.
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Informe relatiu a l'Estudi de Viabilitat per a la concessió d'obra pública d'una 
residencia universitaria al Campus de Ciencies de la Salut de Bellvitge de la 
Universitat de Barcelona 

Vist !'informe de l'Assessoria Jurídica de data 24 de marc; de 2015, 

Vist el que estableix l'art.128 del TRLCSP en el sentit que amb caracter previ a la tramitació 

de !'oportuna licitació pera adjudicar l'esmentada construcció i explotació de !'obra en régim 

de concessió, cal que es realitzi un estudi de viabilitat de la concessió d'obra pública, el qual 

ha de contenir la informació indicada a l'apartat 2 del citat article, consistent en: 

1. Finalitat i justificació de !'obra , aixi com les seves característiques essencials. 

2. Previsions sobre la demanda d'ús e incidéncia económica i social de !'obra en la seva area 

d'influéncia i sobre la rentabilitat de la concessió. 

3. Valoració de les dades e informes existents que facin referencia al planejament sectorial , 

territorial i urbanístic. 

4. Estudi d'impacte ambiental quan aquest sigui preceptiu d'acord amb la legislació vigent. En la 

resta de supósits, un analisi ambiental de les alternatives i les corresponents mesures 

correctores i protectores necessaries. 

5. Justificació de la solució escollida, indicant entre les alternatives considerades si es tractés 

d'infraestructures varies o lineals, les característiques del seu trae;: . 

6. Riscos operatius i tecnológics en la construcció i explotació de l'obra. 

7. Cost de la inversió a realitzar, així com el sistema de financ;:ament proposat per a la 

construcció de l'obra amb la justificació, així mateix, de la procedéncia d'aquesta. 

8. Estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, estudi basic de seguretat i salut, en els termes 

previstos en eles disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 

lnformem que es compleix amb els requisits formals que estableix l'art. 128 del TRLCSP, 
sense entrar en cap analisi ni valoració del contingut. 

, 25 de marc; de 2015 
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