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EDIFICI EN CONSTRUCCIÓ CONSULTES EXTERNES

UNITAT DOCENT IMIMPAVELLONS

MONOBLOC

Aquest anàlisi té com a intenció l’estudi de les diferents peces que formen 
part del conjunt de l’Hospital del Mar.
Tenint en compte que és aquí on és proposa l’objectiu del projecte, s’ha cre-
gut adient la realització d’un anàlisi constructiu i programàtic, cosa que aju-
darà a la detecció d’oportunitats per a la col·locació del projecte. 

Alçades edificatòries

Accessos a l’Hospital

Distàncies/Temps

ÚS_ Edifici dedicat a la docència. Allotja l’Escola 
Superior d’Infermeria del Mar (ESIM) adscrita a la 
Universitat Pompeu Fabra.   

L’Hospital del Mar és un hospital general modern, univesitari, actiu, 
investigador, que atén patologies de complexitat mitjana i alta que, per la 
seva llarga història i àmplia tradició de servei a la ciutat, bateja i creix al mateix 
temps que ella. 
Per la seva localització a la vora del mar, arquitectònicament únic i inundat 
per la llu mediterrània, l’hospital sembla mimetitzar-se amb la seva població 
de referència dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí, una població que 
és excepcionalment heterogènia i multicultural, i treballa per adaptar-se als 
canvis que aquesta li exigeix.  
Professionalment complet, la seva pertinença al Parc de Salut MAR l’ha 
ensenyat a ser productiu, eficient i a treballar en equip a les diferents xarxes 
i dispositius sanitaris de la ciutat. Així ha estat sempre abocat a l’assistència 
però tenint un vincle permanent amb la investigació, present en l’IMIM. Encara 
que de dimensions relativament reduïdes, l’Hospital del Mar té una de les 
produccions científiques més rellevants del país, amb el desenvolupament de 
projectes que apropen la ciència a l’aplicació diària en la salut de les persones 
a les qui atèn. 
L’Hospital del Mar compta amb 400 llits convencionals i 20 llits de crítics, 35 
places d’Hospital de dia, 21 boxes polivalents d’urgències, 69 consultoris, 21 
gabinets diagnòstics, 10 quiròfans i 2 sales de parts. 

ACCÉS_ S’accedeix per la part posterior de 
l’hospital, per la façana de les rondes. 

ÚS_ En els pavellons s’hi troben habitacions d’hospitalització i 
despatxos mèdics. La planta soterrani és de servei, reservada 
exclusivament a personal de l’Hospital.

ACCÉS_Als pavellons s’hi accedeix per l’accés principal de 
l’Hospital, passant per l’atri. 

ÚS_ L’IMIM (Institut Hospital del Mar d’Investigacions 
Mèdiques) gestiona i realitza el seguiment de 
projectes de recerca. Està conformat en un 82% 
per grups de recerca liderats per professionals del 
Parc de Salut Mar, vinculats en una bona part a la 
Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat 
Pompeu Fabra.
ACCÉS_El centre de recerca té el seu propi accés, 
independent al de l’Hospital.  

ÚS_ En planta baixa té un caràcter públic, on hi trobem 
diferents comerços, restaurants i cafeteries. En canvi 
en planta primera, hi trobem la majoria de consultes 
externes de l’hospital i despatxos mèdics. 

RELACIONS_Té comunicació directa amb l’edifici 
monobloc i amb els pavellons a través de la planta 
soterrani.  

ACCÉS_La planta baixa té contacte directe amb el carrer. 
I a la planta primera s’hi accedeix a través de l’atri.

ÚS_ Aquest edifici allotja la majoria de les 
habitacions d’hospitalització. També s’hi poden 
trobar quiròfans i despatxos a l’última planta.

RELACIONS_En planta soterrani, planta baixa i 
planta primera es comunica amb els pavellons i 
amb la barra del mar.   

ACCÉS_A l’edifici Monobloc s’hi accedeix a través 
de l’atri central de l’hospital.
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RELACIONS_La resta de l’Hospital i l’IMIM es 
comuniquen a través de planta soterrani.

RELACIONS_Degut a la seva situació central dins l’estructura 
de l’hospital els pavellons tenen relació directa amb gairebe 
tots els edificis que l’envolten. Per la part posterior amb 
l’Universitat, per una banda amb la nova estructura de formigó 
i per l’altra banda amb l’edifici Monobloc.

ESTRUCTURA I MATERIALITAT

RELACIONS_ Aquest edifici es comunica 
directament amb l’Hospital a través dels pavellons. 

ÚS_ Només les plantes soterrani tenen un ús, les 
quals allotjaran tota l’àrea d’urgències de l’Hospital. 
La resta d’estructura ha quedat en desús degut 
als impediments econòmics per continuar amb el 
projecte d’ampliació.
ACCÉS_ S’accedeix a aquest edifici per la façana del 
parc.  

RELACIONS_ La nova estructura comunica amb la 
resta d’Hospital a través de les plantes soterrani i la 
planta primera. 

A. Murs Estructurals         Materialitat, formigó armat e=30 cm

A. Murs Estructurals         Materialitat, fàbrica

PLANTA TIPUS    

PB
PB+1
PB+2
PB+3
PB+6
PB+7
PB+9

Accés Urgències

Accés Hospital

Pàrquing

Accés H
ospital

250 m
 / 3,5 m

inuts  

95 m / 1
,2 minut 

20
6 m

 / 
3 m

inu
ts 


