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Buit de l’illa

 L’espai buit de la illa es 
troba molt fragmentat i amb falta 
de grans espais lliures per absorvir 
el programa. A excepció del hall 
d’entrada principal, entre en edifici 
el edifici de vidre i el cos central i 
un espai residual entre el edifici de 
recerca biomedica i ela antics 
pavellons. Situar-se en el hall d’en-
trada feria perdre un dels pocs 
espais lliures, de grans dimen-
sions, dins del recinte hospitalari. 
Ubicar-se en el espai residual al 
costat dels pavellons provoca la 
perdua de la connexió del progra-
ma amb  l’espai exterior a més a 
més de la baixa qualitat de les 
visuals dins aquet espai.

 El ple dins el recinte es 
troba també molt fragmentat, però 
amb una gran varietat d’opcions de 
col·locacio del programa. La 
primera seria sobre el edifici de 
vidre, sitoat a primera línea de mar. 
La segona sobre en el cos central 
del hospital, la tercera sobre el 
bloc d’hospitalització del hospital. 
la quarta seria sobre els pavellons 
historics, la cinquena sobre el edifi-
ci universitari, la sisena sobre el 
bloc actual d’urgencies i la setena, 
la més interessant, la presencia 
d’un edifici en fase d’estructura 
acavada amb una gran varietat de 
solucions, aturada desde fa anys.
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Platja de la Barceloneta

A. Torre / dipòsit d’aigues
B. Dipòsit de gas
C. Traça Passeig Marítim Exposició 1888
D. Antic edifi ci exposició 1888
E. Indústries PFEIFFER
1. Hospital
2. Barraques exemptes

 L’any 1899 L’ajuntament de 
Barcelona va adquirir, del Ram de 
guerra, un terreny de la secció marí-
tima del Parc de la ciutadella, de una 
extensió de 27.250 m2. Aquest terreny 
es va destinar provisionalment a llat-
zeret, aprofi tant alguns edifi cis proce-
dents de l’Exposició de 1888 i aixecant 
algunes barraques de fusta. 
 L’any 1914, a causa de l’epi-
dèmia de febre tifoide, es consolidar 
la organització de l’Hospital Municipal 
Marítim d’Infecciosos, aprofi tant les 
barraques de fusta construïdes ante-
riorment, alhora que es rehabilità el 
Pavelló de Reproduccions Artístiques 
de l’Exposició universal del 1899, que 
es convertí en el primer edifi ci hospi-
talari pròpiament dit. El pavelló es va 
reformar i ampliar de manera que va 
quedar estructurat per tres naus para-
l·leles, separades per dos patis lineals, 
on es van situar les diverses sales de 
l’Hospital. S’accedia a aquestes sales 
a partir d’unes altres dues naus, per-
pendiculars a les anteriors, que con-
tenien les dependències i els serveis 
hospitalaris.
   Des d’un començament, i al llarg 
de tota la seva evolució, els edifi cis de 
L’Hospital han estat  acompanyats de 
dues estructures característiques de 
la fàbrica de gas de la Catalana, els 
gasòmetres i el dipòsit d’aigua  de l’ar-
quitecte Josep Domèch Estapà, cons-
truït el 1906.

PLANTA DEL EDIFICI DEL HOSPITAL DEL MAR ANY 1914

 L’any 1925 s’encarregà a l’arquitecte municipal, Josep Planta-
da, el projecte del nou Hospital d’Infecciosos. El model escollit va ser 
el model de pavellons juxtaposats completament independents. En 
aquest cas concret, els pavellons d’hospitalització s’estructuraren en 
forma d’espina de peix, seguint l’eix mar-muntanya, aquesta estruc-
tura era acompanyada per una constel·lació d’edifi cis, que seguien 
l’eix esmentat o l’orientació dels traços del Passeig Marítim de l’expo-
sició del 88.
 La part més interessant del projecte de Josep Plantada són 
els pavellons D’hospitalització de planta semi-soterrani i planta baixa. 
Eren set edifi cis lineals  d’uns cent metres de llargada disposats pa-
ral·lelament, amb una torreta de planta baixa i pis edifi cada al centre, 
amb un pas inferior  en forma de porta monumental. La successió 
d’aquestes portes estructurava i formalitzava l’eix general de circula-
ció exterior de l’hospital. A banda i banda de la torreta es disposà dos 
pavellons d’hospitalització., Al de la dreta per a homes i el de l’esquer-
ra per a dones.
 Els pavellons tenien, en tota la seva llargada, una terrassa co-
berta i orientada cap al sol i el mar; les cambres individuals dels malats 
estaven disposades amb unes grans obertures  vidriades i practicables 
al llarg d’aquesta terrassa, que servia de d’element de circulació exter-
na i solàrium. Paral·lelament a questa circulació externa, a la cambra 
del malalt, hi havia un passadís tècnic per al personal sanitari. A sota 
de cada pavelló, en planta semi-soterrada, s’hi trobaven els serveis 
tècnics de suport de l’assistència sanitària dels malats: magatzems, 
esterilització, evacuació de roba bruta i circulacions tècniques. Tots els 
pavellons es comunicaven entre ells a la planta semi-soterrada.
 Seguint el trac de l’eix general de circulació, a planta soterrani 
hi havia un passadís tècnic, que amb un sistema de vagonetes relliga-
va tots els pavellons amb la bugaderia, la cuina i altres instal·lacions.
 L’accés l’Hospital estava organitzat a partir de dos pavellons 
que conformaven la façana del Hospital, un era dedicat a l’administra-
ció i l’altre, al reconeixement i la classifi cació de malats.
 El pavelló que s’aixecava al fons de l’eix principal era destinat 
a menjadors, cuina, farmàcia i laboratoris. A dreta i esquerra d’aquest 
pavelló hi havia dos pavellons en forma de creu, el pavelló capella i el 
pavelló de despullament.

NOU HOSPITAL D’INFECCIOSOS realitzat per l’arquitecte municipal Josep Plantada (1925)

A. Torre / dipòsit d’aigues
B. Dipòsit de gas
C. Passeig Marítim 
1. Administració
2. Classifi cació
3. Pavellons d’Hospitalització
4. Menjadors, cuina, farmàcia, laboratoris
5. Capella
6. Despollament

A. Torre / dipòsit d’aigues
B. Dipòsit de gas
C. Nou Passeig Marítim Exposició 1888
1. Llatzaret (1929) - Pavelló Quirúrgic (1952) 
2. Medicina Tropical i Investigació (1950) IMIM
3. Institut Neurològic
4. Cirurgia
5. Pavellons complementaris reformats

 Al llarg del temps el que ha 
perdurat de la primitiva edifi cació és 
precisament l’estructura més clara 
tipològicament: la planta en for-
ma d’espina. Estructura que es va 
anar transformant i densifi cant pro-
gressivament. Es va tancar tot l’eix 
central del pavellons, s’elimina la 
gran terrassa solàrium, ampliant les 
cambres de malalts, deixant com 
a passadís general de distribució, 
el primitiu passadís tècnic. Totes 
aquestes operacions van anar de-
gradant i traient l’encant de l’estruc-
tura dels pavellons primitius. Tots 
els edifi cis del primitiu Hospital, que 
no quedaven organitzats per l’es-
quema en espina, van anar desa-
pareixent progressivament, per edi-
fi car noves instal·lacions d’amunt i 
també per l’obertura, l’any 1967, 
de l’Hospital del Mar al Passeig 
Marítim. El nou llatzeret edifi cat 
l’any 1929, el pavelló de Medicina 
Tropical i investigació l’any 1950  i 
, fi nalment el nou edifi ci de Neuro-
logia inaugurat l’any 1973, van ser 
els edifi cis projectats i construïts al 
llarg del temps sense que es plante-
gessin globalment els problemes de 
transformació i creixement de l’Hos-
pital.
 L’edifi ci de Neurologia i l’edi-
fi ci annex de cirurgia, obra de l’ar-
quitecte municipal Francesc d’Asis 
Viladevall, va defi nir el nou accés 
principal a l’Hospital i a la nova fa-
çana marítima. Un gran monobloc 
de soterrani, planta baixa i deu pisos 
es va col·locar perpendicular al nou 
Passeig Marítim, actuant com a fi ta 
provisional  de l’acabament del pas-
seig. El projecta també afectar l’últim 
pavelló de la planta d’espina del cos-
tat del mar: s’hi puja un pis i s’en va 
maquillar la façana amb els matei-
xos material i composició del edifi ci 
Monobloc. 

PLANTA REMODELACIÓ DELS ANYS 50 I 60

A. Torre / dipòsit d’aigües
B. Estructura Dipòsit de gas
C. Passeig Marítim 
1. Projecte Parc de Recerca Biomèdica
2. Nou edifi ci de Consultes Externes
3. Nou edifi ci d’unitats de Suport Assistencial
4. Noves unitats d’Hospitalització, amb els dos nous passadis-

sos de personal sanitari 
5. Avantprojecte edifi ci IMIM
6. Nou edifi ci Tècnic

 El remodelatge produït per les Olimpíades del 92 va produir una ampli-
ació de la superfícies dels terrenys dedicats a instal·lacions sanitàries: es pro-
jectà un parc de recerca biomèdic, encara per defi nir, lligat al Hospital, el nou 
edifi ci de Consultes Externes davant el mar, l’edifi ci dedicat a l’institut Municipal  
d’Investigació Mèdica i, a la vegada, es replanteja el remodelatge de l’Hospital 
pròpiament dit, a partir de la recerca d’una globalitat, en la seva estructura físi-
ca i funcional. La transformació de l’Hospital a la dècada dels 90 es basa en 6 
propostes arquitectòniques. 
 La primera és la de fer un avantprojecte global amb criteris arquitec-
tònics comuns a partir d’un pla funcional d’espais i circulacions. Aquest 
avantprojecte permet organitzar físicament la gran quantitat de demandes i ac-
tuacions que s’estaven duent a terme a l’Hospital, motivades per la necessitat 
de solucionar el dia a dia d’aquesta estructura tant complexa i dinàmica. 
 La segona proposta passa per la defensa del model arquitectònic 
de pavellons, estructurats en forma d’espina de peix, com a base del seu re-
modelatge. Es defensen els espais enjardinats entre els pavellons i alhora es 
proposa una regularització de la llargada d’aquest espais. La inconveniència 
de l’esquema de pavellons rau en l’escassa dimensió que tenen i en els grans 
recorreguts que ha de fer el personal assistencial. Aquest inconvenient, però, 
és superat clarament per la possibilitat de tenir una estructura menys densa i 
una cambra de malalt a ran de terra, amb jardí a banda i banda. La introducció 
d’un nou eix tècnic que enllaça tota els pavellons  per la part central i la proposta 
d’un nou emplaçament per els ser veis hospitalaris, van afavorir el manteniment 
de l’estructura de peix.
 La tercera proposta passa per la defi nició de les noves alineacions de 
la façana de l’Hospital. La nova avinguda del litoral talla els terrenys de l’Hos-
pital per la banda de muntanya. Per això es proposa un nou edifi ci de planta 
baixa i dos pisos amb la mateixa amplada que els pavellons existents, amb 
una llargada que supera la dels pavellons i en forma de arc de circumferència 
amb el centre al eix de l’antic Hospital. Posteriorment aquest edifi ci ha seguit 
altres camins. El projecte del Passeig Marítim defi neix una nova alineació per 
a l’hospital seguint l’alineació dels edifi cis existents al començaments del pas-
seig. Aquesta nova alineació permet la construcció d’un llarg edifi ci lineal a tota 
la façana del hospital, que fa de sòcol al edifi ci monobloc i endreça una antics 
edifi cis agregats a la seva base.

REMODELACIÓ DEL HOSPITAL DEL MAR  PER LES OLIMPÍADES DEL 92

 La quarta proposta mira d’endreçar tot el complex d’edifi cis del conjunt de l’Hospital a través de 
la idea de personalitzar les tres estructures arquitectòniques principals: els pavellons, el Monobloc 
i el edifi ci de Consultes Externes davant el mar. 

-Els pavellons en espina de peix inclouen l’ampliació del últim pavelló del costat del mar i el pavelló 
corbat de l’I.M.I.M. Tots ells estan tractats amb uns grans plans d’obra de totxo acabat amb un estu-
cat de color daurat, seguint el tipus de construcció tradicional dels vells pavellons. 
-L’edifi ci del Monobloc és cobert per una superfície envoltant que enllaça les façanes de l’edifi ci 
vell amb l’ampliació dels seus extrems. Aquesta superfície es construeix a base de grans panells de 
“sandvitx” d’acer inoxidable i grans vidres.
-L’edifi ci de Consultes Externes, amb una estructura metàl·lica i una gran volada de formigó, està 
acabat amb un tipus de construcció en sec a base de grans vidres, delgues de fusta i alumini miniona.
-A l’espai de trobada d’aquests edifi cis apareix una estructura semitancada, el Pal·li, que els relaci-
ona i acota.

 La cinquena proposta arquitectònica planteja el tema de la llum natural com a qualifi cador dels 
espais i complement de confort dins dels diferents serveis hospitalaris. La proposta passa per fer arri-
bar la llum a les xones de l’antic Hospital que no en tenien, per repensar l’emplaçament d’alguns serveis 
hospitalaris segons la possibilitat de tenir llum natural, i per portar fi ns l’extrem l’obtenció de llum zenital 
en els nous edifi cis construïts, ja que els programes funcionals de molts serveis hospitalaris demanen 
edifi cis de molta profunditat i, per tant, poca façana, deixant com a única possibilitat d’il·luminació natural 
la il·luminació zenital.

-En els edifi cis del pavellons de planta soterrània i planta baixa es fa arribar la llum natural al soterrani 
mitjançant la excavació d’un pati anglès de secció triangular en tots els patis entre pavellons tangents 
al passadís central. Aquesta operació és complementa amb l’excavació d’una androna longitudinal 
que segueix la cara sud dels patis entre pavellons, aquesta operació permet il·luminar els soterranis, 
però, sobretot, serveix per col·locar-hi les sortides d’incendi reglamentàries.
-A la planta baixa, el passadís central existent s’obre completament al pati mitjançant l’eliminació de 
les antigues unitats d’Infermeria col·locades entre els patis i el passadís en el primer remodelatge del 
primitiu edifi ci.

-Per obtenir llum natural es ressitua la UCI, es col·loquen lluernaris 
de llum zenital als quiròfans i s’amplien les urgències ca a llevant, 
obtenint, així, la llum natural damunt els boxes.
-En els nous edifi cis d’Exploracions Complementàries i Consultes 
Externes també s’incorporen lluernaris per tenir llum natural.

 La sisena proposta tracta sobre la necessitat d’obtenir una am-
bient domèstic dins l’Hospital, com a mitjà per canviar la imatge fre-
da i desolada del antic Hospital, augmentant el nivell de confort dels 
treballadors i usuaris. L’obtenció d’un edifi ci domèstic s’intenta per mitjà 
de diferents idees i opcions.
LA GRANDÀRIA DEL EDIFICI
Per evitar la sensació de ser un edifi ci molt gran i anònim i amb espais 
massifi cats, es personalitza cada subconjunt de l’hospital per possibili-
tar-ne la identifi cació, mitjançant la forma, els materials, el color, la llum... 
L’APROPIACIÓ DEL ESPAI
Per aconseguir un ambient domèstic, tant des del projecte del edifi ci 
com des de l’equipament, s’ha de aprofundir en els continguts de l’es-
pai i, per tant, s’ha de conèixer  d’una manera força exhaustiva l’ús 
que fan de l’edifi ci i dels equipaments el personal sanitari i els usuaris. 
Això comporta dissenyar l’espai d’acord amb les necessitats més es-
pecifi ques de cada lloc, la qual cosa possibilita l’apropiació d’aquest 
espai per part de l’usuari. La idea de confort espaial neix, en part, a 
partir de l’ apropiació d’espais.

ELS ACABATS DELS ESPAIS I ELS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
En parlar de domesticitat s’estableix ràpidament una relació entre aquest concepte i el fet d’imaginar-se 
els espais acabats, amb uns bons acords constructius, amb la introducció de la decoració, de les plan-
tes i la vegetació, amb la valoració de la resistència i la higiene dels materials emprats, però també amb 
la recerca de les qualitats, les textures i la calidesa d’aquests elements. La fusta, la rajola de valència, 
els laminats, s’han  fet servir en funció de l’ús de cada peça.
LES INSTAL·LACIONS
Pel fet que les instal·lacions són dins de l’edifi ci un element quantitativament i qualitativa molt important, 
el mal disseny en la forma i el traçat i la seva potenciació fetitxista poden canviar radicalment l’aspecte 
dels espais interiors i donar un aspecte poc acurat i dur. S’ha intentat que totes les instal·lacions es 
fonguessin dins de l’ambient de la manera més harmònica possible.
ELS MOBLES
És un element essencial en la personalització dels espais arquitectònics i en l’obtenció d’un ambient 
domèstic. No hi ha dubte que l’ergonomia, la funcionalitat, la resistència, la durabilitat i la facilitat de 
manteniment són factors essencials en el mobiliari hospitalari, però la qualitat ambiental d’aquest mobi-
liari, el color, els materials, la forma, no són factors menyspreables.

7. Llatzaret
8. Pavellons de pagament
9. Morgue
10. Convent
11. Isolament
12. Observació
13. Desinfecció i rentat mecànic

PLANTA COBERTA
A. HOSPITAL DEL MAR
a. Accés Monobloc 
b. Sortides emergència
1. Àrees de Suport
2. Unitat d’Hospitalització 
 Monobloc P-3
3. Unitat d’Hospitalització 
 Monobloc P-4
4. Unitat d’Hospitalització 
 Monobloc P-5

5. Unitat d’Hospitalització 
 Monobloc P-6
6. Unitat d’Hospitalització 
 Monobloc P-7
7. Unitat d’Hospitalització 
 Monobloc P-8
8. Unitat d’Hospitalització 
 Monobloc P-9
9. Àrees de Suport

PLANTA PIS
A. HOSPITAL DEL MAR
a. Accés Consultes Externes
b. Accés Monobloc 
1. Consultes Externes
2. Quiròfans
3. Instal·lacions

B. IMIM

C. Parc de Recerca
 Biomèdica

PLANTA SOTERRANI. HOSPITAL DEL 
MAR

a. Accés aparcament 
b. Sortides emergència
c. Accés Urgències
d. Accés Planta Baixa
e.  Accés Monobloc
1. Aparcament
2. Urgències
3. Sala d’observacions
4. Esterilització
5. Instal·lacions
6. Radiodiagnòstic
7. Vestuaris
8. Futura ampliació
9. Laboratoris

9. Laboratoris
10. Patologia
11. Patologia Morgue
12. Hospital Clínic
13. Cuina
14. Magatzem
15. Manteniment
16. Unitat Docent 

B. IMIM

C. Parc de Recerca
 Biomèdica

 Podem considerar que l’edifi ci del Parc de Recerca Biomèdica està 
format per tres estrats molt diferents i que aquests han estat bàsicament 
generats pel buit que la planta baixa deixa entre les plantes soterrades i les 
plantes el·líptiques penjants.
 L’estrat A, situat per sota de la cota zero, és l’estrat de les grans con-
nexions estructurals amb l’entorn. És l’estrat més complex i variat, amb uns 
usos molt diferents, i amb una forma completament irregular que només 
busca reblir la geometria del solar. Està estructurat en tres plantes: una 
planta semisoterrada i dues de soterrades.
 Situat sota la gran plaça d’accés al Parc de Recerca Biomèdica, hi 
ha el centre de talassoteràpia, dotat amb tot un conjunt de piscines i ins-
tal·lacions aquàtiques, que està connectat amb la platja per mitjà d’un túnel 
que passa per sota el Passeig Marítim. A sota mateix de l’edifi ci hi ha un 
gran poliesportiu. El poliesportiu funciona com una sola unitat amb el cen-
tre de talassoteràpia, i ocupa les tres plantes soterrades. Aquest pavelló 
disposa de llum natural gràcies a uns lluernaris que il·luminen els diferents 
àmbits. Per establir relació directa del poliesportiu amb les piscines, es dis-
posa d’un gran fi nestral en l’àmbit d’accés entre els dos espais.
 La planta semisoterrada és accessible per a vehicles mitjançant una 
rampa que serveix  l’espai que hi ha entre l’edifi ci i els pavellons de l’Hospital 
del Mar. Aquest espai és el centre neuràlgic d’abastiment de tot el conjunt. 
En aquest pati d’operacions se situa el moll de càrrega i descàrrega amb 
els magatzems annexos, els feixos de transvasament de gasos necessaris 
per a la investigació, l’accés a les instal·lacions situades a la planta -1, ...
 En aquesta planta -1 s’ubiquen les instal·lacions d’un ciclotró, per a 
la diagnòstic i la investigació farmacèutica i clínica, i una sala de radiofar-
màcia que estan directament relacionades amb l’Hospital del Mar. També 
hi ha les instal·lacions de l’estabulari, un gran centre de cobais per a d’in-
vestigació del Parc de Recerca, que està connectat soterradament amb 
l’hospital del Mar per la banda nord. 
 En les plantes -2 i -3, i al voltant del buit del poliesportiu, l’edifi ci dis-
posa d’un gran aparcament de 350 places, i de les instal·lacions generals 
d’electricitat i aigua del edifi ci.  

 L’estrat B, situat a la cota zero, és específi cament urbà. És la gran plata-
forma horitzontal que suportara formalment la resta de l’edifi ci, plataforma que 
va des del Passeig Marítim fi ns al cinturó del Litoral connectant totes les places 
i carrers perimetrals. Des d’aquesta plataforma es produeixen tots els accessos 
als diferents espais que conformen el conjunt, com el centre de talassoteràpia, 
el poliesportiu, els comerços i restaurants, al parc pròpiament dit, l’Hospital del 
Mar i l’aparcament soterrat.
 En les plantes baixes del edifi ci hi han activitats que omplen de vida la 
plaça, a l’oest i sota l’edifi ci de consultes externes de l’Hospital del Mar hi ha 
l’accés al centre de talassoteràpia, amb el bar i un local comercial. Al nord-est, 
a tocar de l’anterior i a sota del de l’edifi ci del Parc de Recerca, hi ha un cos que 
és un gran restaurant obert a la plaça, i al sud-est, tocant al passeig Marítim i 
com a remat de la pèrgola, hi ha un quiosc de revistes i begudes.
 L’estrat C, és la part més visible i característica del edifi ci del Parc de 
Recerca Biomèdica. Està format per l’edifi ci troncocònic amb la façana de vidre 
i fusta que levita sobre la planta baixa. Tot aquest volum correspon als labora-
toris i despatxos d’investigació. Volumètricament aquest tronc de con de planta 
el·líptica està escapçat per un pla inclinat que defi neix la coberta. Així mateix, 
en aquest tronc de con està buidat en la part central, seguint l’eix nord-sud, per 
tal d’aconseguir la major superfície de façana amb relació al volum compacte.
 Totes les plantes s’organitzen en forma de U, al voltant del pati central. A 
causa de la profunditat de les parts edifi cades i coincidint amb les pantalles es-
tructurals, situades al centre de cada ala, es disposen els nuclis d’escales, els 
ascensors, els serveis i els magatzems, deixant la resta de programa principal 
a banda i banda d’aquest nucli de serveis.
 A l’última planta de l’edifi ci, la novena, on tals sols és útil el quadrant nord 
de l’el·lipse, se situen les instal·lacions d’aigua freda i calenta necessàries per 
a la climatització de l’edifi ci i els serveis tècnics d’aquests.
 

CONSTRUCCIÓ PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA (2006) PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE L’HOSPITAL DEL MAR (MAIG 2008)

 El any 2008, l’Hospital del Mar emprèn una reforma per modernit-
zar-se defi nitivament. Les obres, que gairebé duplicaran els espais, per-
metran concentrar serveis, augmentar les àrees ambulatòries (consultes 
externes i hospital de dia), disminuir els desplaçaments dels usuaris i mi-
llorar 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 entres grans fases, durant el període 2008-2017. Bàsicament consis-
teix 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 edifi cis 
de consultes externes, Monobloc, la gran transformació realitzada en el 
primer pavelló, a les olimpíades i el edifi ci tècnic.

FASE 1 (2008-2010)

 - 3 sales d’hemodinànica i aritimies
 - Atenció al part
  ● 7 sales de parts
  ● 2 Quiròfans
 - 34 Boxs d’urgències
 - Àrea ambulatòria
  ● 15 punts d’atenció d’hospital de 
     Dia de digestiu, cardiologia 
     Pneumologia
 - Servei de radioteràpia amb 3 acceleradors lineals
 
 - Superfície edifi cada 15.877 m2

FASE 2 (2009-2012)

 - Hospitalització
  ● 168 llits convencionals 
     (6 unitats hospitalització de 28 llits)
  ● 36 llits per a malats crítics (3 UCIS)
 - Farmàcia
 - Banc de sang
 - Laboratoris UCIES
 - Informàtica
 - Anatomia patològica
 - Diagnosi per la imatge
 - 26 boxs d’urgències
 - Àrea ambulatòria
  ● 20 consultoris de consultes especials
  ● 8 gabinets diagnòstics
  ● 24 punts d’atenció hospital de dia
 - Servei complet d’oncologia-hematologia
 - Servei complet de digestiu, cardiologia i pneumologia
  
 - Superfície edifi cada 16.428 m2

FASE 3 (2013-2017)

 - Hospitalització
  ● 274 llits convencionals 
     (6 unitats hospitalització de 46 llits)
  ● 12 llits per a malats crítics (3 UCIS)
  ● 12 llits per neonats
 - 21 quiròfans
 - Àrea ambulatòria
  ● 11 consultoris de consultes especials
  ● 4 gabinets diagnòstics
  ● 36 punts d’atenció hospital de dia
 - Cuina
 - Manteniment
 - Magatzem
 - Arxiu històries clíniques
 - Vestuaris
 - Esterilització
  
 - Superfície edifi cada 42.221 m2

Estructura buida

Roger Roca Rubiocola Bressol La Marossol La Maat
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