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UNITATS D’HOSPITALITZACIÓ DE 
LLARGA DURADA

-52 habitacions individuals
  (52 pacients)
-52 habitacions adaptables
  (104 pacients)
  

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA

3232 m2 - Unitats d’hospitalització

1704 m2 - Circulació

1601 m2 - Zones de personal mèdic
 
  382 m2 - Hospital de dia

  191 m2 - Zona de maquinària

1285 m2 - Zones comunes

  206 m2 - Magatzems

8606 m2 - TOTAL

6369 m2 - TOTAL JA CONSTRUÏT

2237 m2 - TOTAL PER CONSTRUIR
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ZONES COMUNES I DE TREBALL

-Sales comunes/de visita (2 per 
  planta)

-Sales comunes/ menjadors (1/2 
 per planta)

-2 Sales d’Hospital de dia

-Lavabos públics (2 per planta)

-Banys assistits (1 per planta)

-1 despatx de Treball Social

-1 sala de Musicoteràpia

-1 sala de Teràpia Ocupacional

-Despatx mèdic (1 per planta)

-2 zones de Rehabilitació

-Consultes externes relacionades:
  -Neurologia (demència, geriatria,  
   psiquiatria...)
  -Enfermeria
  -Cures Pal·liatives

-1 ascensor públic

-2 Nuclis d’escales d’emergència

ZONES D’ÚS EXCLUSIU DE 
PERSONAL SANITÀRI

-1 zona d’administració i direcció

-Magatzems (3/4 per planta)

-Control d’infermeria (2 per 
  planta)

-1 Sala d’actes

-1 despatx d’atenció a l’usuari

-Lavabos de personal mèdic (1 per 
 planta)

-1 habitació de metge de guardia

-1 sala de reunions

-1 despatx de direcció d’hoteleria i 
manteniment

-1 Cuina

-1 Bugaderia

-1 Rober

-2 Vestuaris

- 1 sala de Treball Mèdic

ESTRATÈGIA REUBICACIÓ DELS 
BARRACONS TEMPORALS DE CONSULTES 
EXTRNES
Des d’abans que comencés la remodelació 
dels pavellons interiors de l’Hospital del Mar 
al 2008 l’hospital ja sufria greus problemes 
de falta d’espai. Principalment, de nous des-
patxos de consultes externes. Els nous des-
patxos més urgents de posar-se en funcio-
nament es van col·locar en un conjunt 
d’edificis temporals al costat de l’edifici de 
consultes externes. El problema és que són 
necessaris més despatxos i aquests barra-
cons temporals ja fa massa temps que estan 
en funcionament i ja s’estan deteriorant. Per 
aquest motiu, el meu projecte no ocupa tota 
l’estructura abandonada sinó que reserva 
un espai per aquestes consultes tan neces-
sàries. I és allà on es col·locarà la nova en-
trada, que compartiran el centre sociosani-
tari i la zona de consultes externes.

OBRA NOVA

ENDERROCS PARCIALS

CIRCULACIÓ HORITZONTAL

CIRCULACIÓ VERTICAL

ZONES COMUNES I DE 
TREBALL

ZONES D’ÚS EXCLUSIU DE 
PERSONAL SANITARI

UNITATS D’HOSPITALITZACIÓ 
DE LLARGA DURADA

CONSULTES EXTERNES

NOVA ESTRUCTURA
Per tal d’optimitzar el programa i 
aconseguir un bon rendiment del 
centre serà necessàri afegir una 
estructura el màxim de lleugera 
possible, per evitar grans sobrecà-
rregues a l’estructura ja existent. 
Tot i així,  serà necessàri reforçar 
alguns dels pilars existents.

També s’enderrocaran parts dels 
forjats per millorar els comporta-
ments de façanes, principalment.

DESPLAÇAMENT DELS NUCLIS DE CIRCULACIÓ 
VERTICAL
Aquesta estructura no estava pensada per la funció que 
se li pretén donar en aquest projecte de forma que hi 
ha aspectes de l’estructura que no ajuden al funciona-
ment general de l’estructura. Així, per tal d’assegurar 
una bona circulació horitzontal centralitzada entre les 
habitacions i les zones comunes s’hauran d’elimunar 
els nuclis d’escala existents i crear-ne de nous a la 
façana Nord-est de l’estructura.

ORIENTACIÓ DE LES UNITATS D’HOSPITALITZACIÓ
Totes les habitacions adquiriran una inclinació, en planta, 
que ajudi a captar millor la llum de sud i ajudi a evitar la 
d’oest.

QUÈ PASSA AMB EL PROJECTE D’AMPLIACIÓ 
DELS PAVELLONS CENTRALS?
Donat que el futur d’aquest projecte és bas-
tant incert. S’ha projectat el centre sociosani-
tàri de forma que sigui el menys agressiu 
possible amb l’estructura existent i tot en 
construcció seca perquè sigui el més fàcil de 
desmuntar o modificar en el pitjor dels casos. 
En el cas que es volgués continuar amb el 
projecte i, a l’hora, continuar mantenint en 
funcionament el centre sociosanitària tampoc 
seria cap problema. Ja que el projecte del 
centre sociosanitàri només varia una mica el 
nucli d’escales previst originàriament.
Amb aquest sistema podem assegurar certa 
continuitat del projecte congelat. O, si més 
no, intentar evitar el màxim nombre de 
traves possibles si algun dia es torna a posar 
en marxa el projecte. Mentrestant, utilitza-
rem l’estructura desaprofitada.

ESTRATÈGIES D’IMPLANTACIÓ


