
FASE I:

Execució del nou edifici ubicat a la franja compresa entre el carrer del Gas i els testers dels pavellons existents.

18.255.454'50€

120.373.887'88€

FASE II:

Enderroc dels quatre primers pavellons del costat muntanya per l'execució del primer volum d'edifici nou que

compren dues "L" d'unitats d'hospitalització.

FASE III:

Enderroc dels vuit pavellons restants per l'execució del segon i tercer volum d'edifici nou que compren les altres

dues "L" d'hospitalització.

FASE I

FASE II

FASE III

SETEMBRE 2007 SETEMBRE 2009

ABRIL 2009

SETEMBRE 2011

ABRIL 2011

SETEMBRE 2013

80.380.780'25€

23.757.443'14€

El any 2008, l’Hospital del Mar emprèn una reforma per

modernitzar-se definitivament. Les obres, que gairebé duplicaran

els espais, permetran concentrar serveis, augmentar les àrees

ambulatòries (consultes externes i hospital de dia), disminuir els

desplaçaments dels usuaris i millorar el confort de les habitacions i

zones d’espera, alhora que oferirà als professionals treballar en

nous espais assistencials, més confortables i més adequats per al

model assistencial actual.

Aquesta transformació general del hospital del mar estava pensada

fer-se en tres grans fases, durant el període 2008-2017. Bàsicament

consisteix  en destruir i esborrar les restes que queden del antic

hospital del mar, els pavellons, i construir l’Hospital gaire bé de

nou, mantenint dels edificis de consultes externes, Monobloc, la

gran transformació realitzada en el primer pavelló, a les olimpíades

i el edifici tècnic.

Des dels inicis de l'hospital fina a l'actualitat, les necessitats

d'aquest hospital han canviat molt.

Degut a això s'han anat solucionant els petits problemes de nova

necessitat però deixant de banda el plantejament del

funcionament de tot el complex.

Per aquesta raó el meu plantejament inicial és pensar en el

masterplan del hospital del mar.

Aixi deixo de pensar en l'hospital com a un conjunt d'edificis per

pensar en un complex que treballa com a un de sol.

Superfície final       103.527m²

 • Hospitalització

- 532 llits convencionals

- 12 llits de neonats

- 60 llits per malalts crítics

• 21 quiròfans

• 4 sales d’hemodinàmica

• Atenció al part

- 7 sales de parts

- 2 quiròfans

• 60 boxos d’urgències

• Àrea ambulatòria

- 100 consultoris de CCEE

- 33 gabinets diagnòstics

- 75 punts d’atenció d’hospital de dia

• Servei de radioteràpia amb 3 acceleradors lineals

Hospital actual              44.176 m²

• Hospitalització

- 377 llits convencionals

- 9 llits de neonats

- 18 llits per malalts crítics

• 10 quiròfans

• 1 sala hemodinàmica

• 2 sales de parts

• 31 boxos d’urgències

• Àrea ambulatòria

- 69 consultoris a CCEE

- 21 gabinets diagnòstics (EECC)

- 33 punts d’atenció d’hospital de dia

• Servei de radioteràpia amb 2 acceleradors lineals

FASE I: 2008- 2010

Superfície edificada        15.877m²

• 3 sales d’hemodinàmica i aritimies

•Atenció al part

- 7 sales de parts

- 2 quiròfans

• 34 boxos d’urgències

• Àrea ambulatòria

- 15 punts d’atenció d’hospital de dia de digestiu, cardiologia i pneumologia

Estat actual
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HOSPITAL DEL MAR

L'edifici que cura
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