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T VIIT II
El 19 de juliol del 2004 es va signar un conveni entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

i l’Ajuntament de Barcelona, en el marc del Consorci Sanitari de Barcelona, per a la millora de la qualitat de la 

xarxa sanitària de la ciutat de Barcelona.

El Centre Geriàtric Municipal, gestionat per l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS), que comptava 

amb 252 llits d’internament, es va traslladar, per adequar-ne i millorar-ne les instal·lacions, al Centre Fòrum de 

l’Hospital del Mar, de nova construcció. El trasllat de tota l’estructura del Centre Geriàtric Municipal, des de la 

seva antiga ubicació de la Bonanova al Centre Fòrum, es va dur a terme l’octubre del 2005.

A les antigues instal·lacions del Centre Geriàtric Municipal, situades a la Bonanova, s’hi va ubicar un nou 

recurs sanitari: el Centre Sociosanitari Bonanova, amb 176 llits d’internament, gestionat per la Clínica 

Barceloneta. 

La formalització d’una permuta d’equipaments entre La Salle i l’Ajuntament de Barcelona (finca situada al 

carrer Quatre Camins nº 14 on s’ubica el Geriàtric Municipal per la finca situada al carrer Marquès de Santa Anna 

nº 1-9) propicia la construcció d’un nou recurs d’internament sociosanitari al carrer Marquès de Santa Anna per 

a la ubicació definitiva de la capacitat desplegada actualment a l’Antic Geriàtric Municipal.

Aquestes places complementaran l’atenció sociosanitària que reben les 551.347 persones (RCA de juny de 

2008) residents a l’Àrea Funcional Barcelona Esquerra i, molt especialment, la població major de 64 anys, que 

representa un 20,6% del total de la població resident en el territori.

Centre Sociosanitari Putget Dolors Aleu

Antecedents del projecte



- setembre de 2008- 3Districte de Sarrià-Sant Gervasi

T VIIT II

El nou edifici s’ubicarà en un solar del carrer Marquès de Santa Anna, a la confluència de la Ronda 
General Mitre i el C/Marquès de Santa Anna molt proper a la plaça Lesseps, on estava situat el 
Col·legi La Salle Josepets. 

Urbanísticament, l’edifici projectat s’adiu als paràmetres indicats en el “Pla Especial per a l’ordenació i 
concreció de les condicions d’ús i d’edificació de les finques situades al carrer Marquès de Sta.Anna 1-
9 i la Ronda General Mitre núms. 225u-257u, d’iniciativa municipal”.

El nou Centre d’Atenció sòcio-sanitària tindrà una capacitat per a 174 llits.

La durada estimada de l’obra és de 20 mesos.

Situació
(18/07/08)

Plaça Lesseps

Centre Sociosanitari Putget Dolors Aleu
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Planta baixa i accessos

Emplaçament

Superfície construïda total sobre rasant:
5.682 m2

Volumetria:

PB+6 volum A  (alçada r.m 27m)

PB+2 Volum B (alçada r.m 12m)

volum A

volum B
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C/ d’Homer

C/ Marquès de Sta.Anna

Centre Sociosanitari Putget Dolors Aleu

Contractista: VÍAS Y CONSTRUCCIONES
Inici d’obra: 20/06/2008
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Programa

Dues plantes de serveis generals (plantes 
soterrani i baixa), sis plantes amb unitats 
d’habitacions + una planta tècnica destinada 
als equips d’instal·lacions.

• Total habitacions senzilles: 10

• Total habitacions dobles: 82

Façana sud-oest Façana sud-est (Ronda Gral.Mitre)

Planta primera

Centre Sociosanitari Putget Dolors Aleu
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Centre Sociosanitari Putget Dolors Aleu

Imatges virtuals del projecte
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Centre Sociosanitari Putget Dolors Aleu

DADES TÈCNIQUES

Inici d’obra: 20 de juny de 2008

Fi d’obra: desembre de 2009

Import inversió

(inclosa la deconstrucció): 15,5 milions €

Contractista: VÍAS Y CONSTRUCCIONES

Direcció d’obra: Albert de Pineda – PINEARQ

Direcció d’execució d’obra: Antonio Yoldi – Tec 4

Coordinació seguretat: Jesús Clemente – SGS


