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» Dossier de Premsa 

22 de gener de 2015 

 

www.bcn.cat/premsa 

 

 

L’antiga Clínica Quirón serà un edifici 

d’habitatges amb serveis per a gent gran 

  

 
 

 

» El projecte, d’iniciativa municipal, preveu construir-hi un 

centenar d’habitatges, que se sumaran als més de 1.200 

d’aquest tipus que té la ciutat  

 

» L’edifici també acollirà un casal de gent gran, un casal de barri 

i un equipament juvenile per al barri de la Salut, a Gràcia, a més 

d’un aparcament de 65 places de lloguer 
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El futur de l’antiga Clínica Quirón 
 

 
» Un conjunt d’equipaments de ciutat i de proximitat 

 

L’antic edifici de la Clínica Quirón, situat a l’avinguda Mare de Déu de Montserrat, al districte de 

Gràcia, acollirà un centenar d’habitatges amb serveis per a gent gran, a més de tres 

equipaments de proximitat per al barri de la Salut i un aparcament de 65 places de lloguer.  

 

El projecte, una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona, té un pressupost de 17,05 milions 

d’euros. Està previst que durant aquest mateix trimestre s’iniciï el concurs del projecte. Les 

obres de construcció del nou edifici –que ocuparà el solar de l’antiga Clínica, ara derruïda—

s’iniciaran a la segona meitat de l’any 2016. 

 

Els habitatges amb serveis per a gent gran són equipaments gestionats pel Patronat 

Municipal de l’Habitatge, i dotats de serveis d’atenció a les persones que ofereix l’àrea de 

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports.  

 

El centenar d’apartaments d’aquesta nova promoció tindran una superfície aproximada de 40 

metres quadrats, i constaran d’un dormitori, menjador-sala d’estar-cuina i bany adaptat. En el 

mateix bloc, a més, s’hi habilitaran zones comunitàries, com zona de bugaderia d’autoservei, 

sales comunitàries, etc...  

 

Tots ells estaran habilitats amb dutxa a ras de paviment per facilitar l’accés de les persones 

amb mobilitat reduïda per evitar caigudes i alarma centralitzada en bany i dormitori, que permet 

donar avís en el supòsit d'incident. 

 

Aquest tipus d’edificis tenen com a objectiu oferir a les persones grans de la ciutat un habitatge 

adaptat, segur, confortable i integrat a la comunitat, amb el suport necessari, tant d’atenció 

directa (personal del centre) com indirecta (teleassistència), perquè els faciliti el manteniment 

dels nivells d’autonomia personal el màxim de temps possible.  

 

Aquest suport manté l’usuari en contacte amb personal especialitzat les 24 hores del dia. 

Aquests ofereixen servei d’atenció social i individual, actuacions de caire preventiu en casos de 

deteriorament físic o psíquic, neteja o coordinació amb els serveis socials, entre d’altres. Els 

habitatges amb serveis per a gent gran tenen un preu de lloguer que s’estableix en funció dels 

ingressos de cada usuari. 

 

A més, en els mateixos habitatges s’ofereixen algunes de les activitats que es realitzen també 

als casals de gent, com per exemple xerrades sobre l’envelliment actiu i saludable que ofereix 

el comissionat de Gent Gran del consistori. 
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Equipaments per al barri 

 

A més dels apartaments per a la gent gran, aquest gran edifici, de més de 11.800 metres 

quadrats, també acollirà tres equipaments de barri: un casal per a la gent gran, un casal de 

barri, i un equipament juvenil. Tots aquests ocuparan uns 3.000 metres quadrats del total de la 

superfície construïda, dotant així el barri de la Salut d’equipaments per a les entitats.  

 

Amb aquests equipaments de proximitat, s’oferirà als veïns i veïnes del barri de la Salut –un 

dels cinc que conformen el districte de Gràcia— tres nous centres de titularitat municipal que 

possibilitaran gaudir d’un espai comunitari on desenvolupar les activitats culturals, de lleure i 

socials pròpies de la vida veïnal de l’entorn. En aquests moments, el barri de la Salut només té 

un casal –on s’hi comparteixen diferents usos—al carrer Cardener. 

 

Segons el projecte, el casal de gent gran, d’uns 1.000 metres quadrats, tindrà diferents sales  

–sala polivalent, d’informàtica, de reunions, d’activitats físiques--, un bar-cafeteria i una 

recepció. El casal de barri, també d’uns 1.000 metres quadrats, estarà destinat a acollir 

activitats socials, culturals i comunitàries pròpies del barri de la Salut de Gràcia.  

 

Els 1.000 metres quadrats restants els ocuparà  un equipament destinat als joves, que 

inclourà espais de trobada, d’exposició, i de creació audiovisual i musical, així com bucs 

d’assaig musical, etc...  

 

L’aparcament soterrani, d’una superfície de 1.850 metres quadrats, tindrà capacitat per a 65 

cotxes. Seran places de lloguer del Patronat Municipal de l’Habitatge, dotades del sistema 

Aparcaquí. 

 

» Iniciativa de l’Ajuntament 

  

L’Ajuntament de Barcelona va adquirir l’edifici de l’antiga Clínica Quirón al desembre de 2012, 

quan aquest era propietat del Banc de Santander, amb qui el consistori va signar un acord més 

ampli, de 45 milions d’euros, per al finançament de la construcció de nous habitatges protegits 

a la ciutat, concretament al Bon Pastor (Sant Andreu), al Poblenou (Sant Martí) i al complex de 

Can Batlló (Sants-Montjuïc). 

 

L’edifici de la Clínica –construït a principis dels 70-- va costar 9,5 milions d’euros, i constava de 

planta soterrani, semisoterrani, planta baixa, sis plantes pis i àtic. Posteriorment, el mateix 

consistori va encarregar-se de l’enderroc de l’edifici, d’un volum aproximat de 43.600 metres 

cúbics.  

 

L’enderroc, amb un cost de 650.000 euros, ha permès avançar en el procés per a la 

construcció dels futurs equipaments en aquest espai.  
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» Habitatges amb serveis per a gent gran, un parc d’habitatges que creix 

 

En aquests moments, a Barcelona hi ha 1.206 habitatges amb serveis per a gent gran en 

funcionament repartits pels 10 districtes de la ciutat. A aquests se sumaran, en els propers 

anys, 371 que estan en construcció o projectats, amb els quals s’arribarà a la xifra total de 

1.577 habitatges. El conjunt més gran (de 105 habitatges), està previst construir-se a l’entorn 

de la plaça de les Glòries. L’edifici de l’antiga Quirón acollirà, així, el conjunt d’habitatges 

d’aquest tipus més gran després d’aquest (100).  

 

Durant aquest mes de desembre passat, l’Ajuntament de Barcelona va engegar l’últim procés 

per adjudicar les properes promocions d’habitatges destinades a la gent gran que ja s’estan 

construint o s’iniciaran en breu a la ciutat. Són un total de 178 habitatges, repartits en tres 

promocions: al carrer Pere IV (29 habitatges); la de l’entorn de Glòries (105 habitatges), i al 

carrer Infanta Isabel, a Sarrià-Sant Gervasi (44 habitatges).  

 

El procés d’adjudicació es farà per barem durant el primer trimestre del 2015. Per participar-hi 

cal estar inscrit al registre corresponent abans del 13 de febrer de 2015 i presentar la sol·licitud 

de participació fins al 27 de febrer de 2015. A més de les noves promocions, aquest procés 

d’adjudicació també inclourà els pisos que quedin disponibles del parc actual d’habitatges per a 

gent gran.  

 

Ser-ne beneficiari dóna dret a utilitzar-los al llarg de tota la vida, pagant una renda que 

s’estableix en funció dels ingressos de cada usuari. 

 

Condicions que han de complir els sol·licitants  

 

Per accedir a un d’aquests habitatges s’ha d’estar inscrit al Registre de Sol·licitants 

d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona i presentar una sol·licitud de participació. Per 

fer-ho, cal adreçar-se a qualsevol de les 10 oficines d’Habitatge que l’Ajuntament té repartides 

per la ciutat, o entrar a: www.registrehabitatgebcn.cat. 

 

Requisits 

 

 Unitats de convivència formades per una o dues persones de més de 65 anys amb 

ingressos anuals inferiors a 2,5 IPREM (24.850,47 € per una persona; 25.619,04 € per a 

dues persones) 

 

 Estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona. 

 

 Tenir una antiguitat en el padró de Barcelona de dos anys 

 

http://www.registrehabitatgebcn.cat/
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 No tenir cap habitatge amb propietat llevat de casos d’habitatges amb problemes 

d’accessibilitat 

 

 Haver lliurat la sol·licitud de participació de la convocatòria 

 

 Superar el test d’autonomia personal 

 

 El procediment d’adjudicació d’aquests habitatges es fa mitjançant el sistema de baremació, 

que avalua i puntua la necessitat d’habitatge i dificultat d’accessibilitat a l’habitatge on el 

sol·licitant viu actualment, així com les circumstàncies personals i familiars, i els ingressos 

econòmics. 

 


