
Sup: 79 m²
Sala de tractament

Sup: 9 m²
Recepció

Sup: 26 m²
Control búnquer

Sup: 49 m²
Sala d'espera

Sup: 15 m²
Infermeria

Sup: 6 m²
Vestuari 1

Sup: 6 m²
Vestuari 2

Sup: 13 m²
Box

Sup: 4 m²
Bany
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Sup: 7 m²
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Accès des 
del hospital

Accès 
radioterapia

Sup: 26 m²
Sala treball oncòleg

Sup: 40 m²
Vestidors personal

Sup: 32 m²
Taller

Sup: 27 m²
Dosimetria

Sup: 31 m²
Instal·lacions

Ø 2m
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AMPLIACIÓ A PLANTA SEGONA
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AMBULÀNCIA
(APARCAMENT 

COBERT)

MUNTALLITERES EXISTENT QUE 
CONECTA AMB L'HOSPTIAL:
• P0 URGÈNCIES I RESTAURACIÓ 
• P-1 HOSPITAL DE DIA
• P-2 QUIRÒFANS I UCI
• P-3 SALUT MENTAL
• P-4 VESTUARIS GENERALS I 

MANTENIMENT

ACCÉS DE 
PERSONAL 
EXTERIOR

ENTRADA 
AMBULÀNCIES

Sup: 223 m²
AMPLIACIÓ UTIL P2

ACCÉS 
EXTERIOR 
USUARIS

ACCÉS 
AMBULÀNCIES
(SECUNDARI)
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01_PLANTA PRIMERA
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FAÇANA PRINCIPAL
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FAÇANA POSTERIOR
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SECCIO LONG. AMPLIACIO P2
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SECCIO LONGITUDINAL
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SECCIÓ TRANSVERSAL
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01_PLANTA PRIMERA - CIRCULACIONS
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02B_AMPLIACIO PLANTA SEGONA
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EMPLAÇAMENT

Planta Ús Nom Sup. útil
00_PLANTA BAIXA
00_PLANTA BAIXA Comunicació Circulació 56 m²
00_PLANTA BAIXA Comunicació Circulació 5 m²
00_PLANTA BAIXA Comunicació Escala 14 m²
00_PLANTA BAIXA Privat Control búnquer 26 m²
00_PLANTA BAIXA Privat Recepció 9 m²
00_PLANTA BAIXA Public Sala d'espera 49 m²
00_PLANTA BAIXA Sales Box 13 m²
00_PLANTA BAIXA Sales Infermeria 15 m²
00_PLANTA BAIXA Sales Sala de tractament 79 m²
00_PLANTA BAIXA Serveis Bany 4 m²
00_PLANTA BAIXA Serveis Bany 7 m²
00_PLANTA BAIXA Serveis Vestuari 1 6 m²
00_PLANTA BAIXA Serveis Vestuari 2 6 m²
00_PLANTA BAIXA 288 m²
01_PLANTA PRIMERA
01_PLANTA PRIMERA Comunicació Comunicació 62 m²
01_PLANTA PRIMERA Comunicació Escala 14 m²
01_PLANTA PRIMERA Privat Instal·lacions 31 m²
01_PLANTA PRIMERA Privat Taller 32 m²
01_PLANTA PRIMERA Sales Dosimetria 27 m²
01_PLANTA PRIMERA Sales Sala treball oncòleg 26 m²
01_PLANTA PRIMERA Serveis Vestidors personal 40 m²
01_PLANTA PRIMERA 232 m²
Total general: 20 520 m²

IDEA  i  VOLUMETRIA
La concepció del projecte surt dels condicionants del programa de la “Unitat de Radioteràpia”, amb unes necessitats molt específiques d’aïllament, 
dimensions i ús. 
El cos de l’edifici s’implanta a la parcel.la com un volum integrador, orientat a les visuals i assentat al desnivell del terreny respectant els condicionants i 
possibilitant la idea de futures possibles ampliacions amb el disseny d’una façana preparada i definitiva a tal efecte. Si un edifici no es adaptable, deixa de 
ser útil.
S’aprofiten també els espais exteriors per a crear uns ambients de interrelació en forma de plaça pública i que contindran petits elements com bancs i 
jardineres. A més a més hi ha una zona després de la franja de protecció de la sortida d’emergències del túnel utilitzable als efectes necessaris com podria 
ser d’espera per a ambulàncies o parades urgents.

CONSTRUCCIÓ / MANTENIMENT
L’edifici queda molt condicionat en la seva estructura i distribució per la presència del búnquer del tractament de radiologia. El seu grau d’aïllament i el seu 
gruix de murs de fins a 1,60m reconfiguren l’espai al seu voltant i les sales de serveis. L’alçada lliure en planta baixa és de 4m al búnquer com demana el 
programa.  
L’edificació consta en façanes de una il·luminació i ventilació màxima, un aïllament adequat a la reglamentació vigent i unes proteccions solars i de intimitat 
amb els espais exteriors. Una terrassa superior permet l’entrada de personal i s’obre a la vall amb una protecció o barana de corten, material a la zona i de 
nul manteniment. 
L’estructura és de formigó armat. Monolítica, rígida i controlable. És resistent, durable i de poc manteniment.
La pedra en façana és durable i de poc manteniment i crea continuïtat amb l’hospital per a la integració amb la seva futura ampliació.
Els espais interiors es conformen amb dependències ben comunicades i tenint en compte les zones públiques, les privatives, les circulacions i els serveis.
A la planta primera hi ha prevista una zona d’instal·lacions per a la climatització específica amb ventilació a l’exterior per les lames metàl·liques en façana.
A la darrera planta la coberta serà invertida i plana, acabada amb graves de color clar, per a conformar una coberta blanca que evita el sobreescalfament. És 
així per adaptar-se a la futura possible ampliació de l’edifici o del mateix hospital. 
El manteniment i neteja de l’edifici i les seves façanes i finestres es fa de manera senzilla al tenir accés directe a peu pla des dels diferents nivells 
aterrassats. Les terrasses al mateix temps utilitzen la solució de les de l’hospital amb grans peces de pedra de pissarra seguint amb el criteri general de 
sostenibilitat i integració. És un material natural, sostenible, de molta durabilitat i molt poc manteniment.
SI NO ES POT MANTENIR, NO ÉS SOSTENIBLE
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00_PLANTA BAIXA - CIRCULACIONS
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CONNEXIÓ 
AMB
HOSPITAL

ESTAT ACTUAL
La parcel·la actual és un aparcament públic

RADIOLOGIA
Ocupació de la parcel·la en PB i P1 amb la unitat de radioteràpia

POSSIBLE AMPLIACIÓ EDIFICI RADIOLOGIA
Proposta de possible ampliació de l'edifici de radiologia a P2

FUTURA AMPLIACIÓ DEL HOSPITAL
La unitat de radiologia ja preveu l'ampliació del hospital i s'integra completament

Planta Sup. Cons.
00_PLANTA BAIXA 412.99 m²
01_PLANTA PRIMERA 266.31 m²
TOTAL S. CONSTRUIDA 679.30 m²

SUPERFICIES UTILS

CONSTRUCCIÓ D'UNA UNITAT DE RADIOTERÀPIA

INTEGRACIÓ ENTORN PREEXISTENT
Tenint en compte el terreny de roca en part excavat, 
la presència a la zona de condicionants (sortida 
d’emergències del túnel del “Pont Plà”), altres 
alineacions d’edificació i arquitectures a respectar 
com la del Centre Hospitalari Andorrà (amb la seva 
possible ampliació sobre la zona de la unitat de 
radioteràpia), l’edifici busca d’adaptar-se i de 
respectar l’entorn amb una integració màxima, al 
temps que aporta als seus espais la funcionalitat i 
operativitat òptima.

FUNCIONALITAT
S’ha estudiat l’acompliment màxim del programa, amb distribució dels diferents espais, circulacions, connexions amb l’Hospital actual aprofitades, 
accessos de personal independents i serveis per a aconseguir la funcionalitat de tota la edificació amb les seves diferents interaccions.

IMATGE
L’edifici cerca una imatge moderna i integradora. L’escala i aterrassat de les diferents parts de l’edifici fa una 

façana i volumetria adaptada que és definitiva i compatible amb l’ampliació futura i del hospital actual. 

INTEGRACIÓ
La edificació en la seva concepció, la forma i els materials que la conformen es relacionen amb l’entorn sempre 

en clau de integració. S’utilitzen materials sostenibles i regenerables com la fusta; abundants com la pedra 
(igual que la de l’hospital per integració); desmuntables com l’acer en les lames i l’acer corten (present al pont i 

amb el qual s’integra); el formigó (estructural i baritat per especificitats aïllants de radiologia); el vidre (per il·
luminar i en finestres per ventilar espais). S’han d’utilitzar els materials per a reduir la energia de funcionament.

ACCESSOS I COMUNICACIONS
El projecte es desenvolupa en dos nivells per aprofitar i optimitzar les comunicacions, circulacions, espais i connexions del propi edifici i amb l’hospital. S’ha aprofitat el desnivell 
natural del terreny per crear dos accessos, en planta baixa pel públic i en planta primera pel personal des de les escales exteriors.
La planta baixa lligada al servei general i sala de tractament de radiologia té un accés exterior independent cobert per a persones i possible ambulància.
La planta primera de treball d’especialistes té accés exclusiu de personal i accés des de l’actual Hospital amb 2 muntacàrregues, zona d’ambulàncies i escales preexistents. Això 
fa que tot l’edifici estigui interconnectat amb diferents nivells de l’actual Hospital.
La connexió interna dels dos nivells de la unitat de Radioteràpia es fa a través d’una escala i un muntalliteres o ascensor de persones i lliteres. 

L’edifici està concebut en tot el seu cicle de vida. El seu impacte 
s’ha d’analitzar en les diferents fases del projecte. Es comença 
per la part bidimensional (1-2D) i a la tridimensional virtual (3D), 
després la planificació (4D), seguim amb l’anàlisi de costos (5D) i 
acaba amb el funcionament, gestió i manteniment (6D).

COST ESTIMATIU

EFICIÈNCIA I SOSTENIBILITAT
L’edifici busca el baix consum energètic, aprofitar les fonts de calefacció, refrigeració i il·luminació 
naturals amb control solar com és el cas o gratuïtes i dissenyar una envolupant apropiada. Només a 
partir de llavors es considerarà la viabilitat de les energies renovables. La arquitectura sostenible deu 
ser una arquitectura de baix consum energètic.
Els usuaris han de poder tenir un cert control sobre l’entorn. Amb uns dispositius de control de 
resposta ràpida, fàcil i directa a les necessitats dels ocupants i sense entrar en conflicte amb el 
rendiment mediambiental global.
Les energies renovables quan siguin necessàries, que en aquest cas la possible col·locació de plaques 
solars en coberta seria es col·loquessin provisionals fins a la futura ampliació prevista en el projecte. 
Primer la envolupant de l’edificI.
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