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NOM

INICIATIVA

RESPONSABLE

PLANEJAMENT VIGENT

PEUMU PER A LA REGULACIÓ DE L'EQUIPAMENT DOCENT SITUAT ALS JARDINS DE 

LA CAMPANA DE LA MAQUINISTA AL BARRI DEL BON PASTOR

TRAMITACIO

Consorci d'Educació de Barcelona

Neus Aleu

MPPGM en el Subàmbit 2 del Sector IV de la Maquinista

RESUM

Aquest PEUMU té com objecte ajustar els sòls d'equipament i zona verda de l'àmbit, mantenint les seves superfícies per tal de 

fer compatible la ubicació de l'escola amb el traçat del carrer de la República Dominicana.

La proposta manté l'ús docent ja previst; concreta la nova posició dels s òls qualificats de zona verda i equipament, així com els 

paràmetres edificatòris del mateix.

DESCRIPCIÓ

INFORMACIÓ ADDICIONAL

APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urban ístic i 

de Millora Urbana per a la regulació de l'equipament docent situat als Jardins de la Campana de la Maquinista al barri del 

Bon Pastor, promogut pel Consorci d'Educació de Barcelona; EXPOSAR -LO al públic pel termini d'un mes; SOTMETRE'L 

al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR -NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat.

ACORD

Aquest Pla té com objecte ajustar la posició dins l' àmbit de l'equipament i la zona verda, mantenint les seves superf ícies 

per tal de fer compatible la ubicació de la futura escola amb el traçat del carrer de la República Dominicana. 

Aquest carrer es troba actualment qualificat de zona verda però desenvolupa funcions de connectivitat a nivell peatonal 

que es veuen afavorides per aquesta modificació.

(*) La diferència entre els 3.237 m² del planejament vigent i els 3.057 m² del present pla es deu a la diferent cartografia.

La proposta consisteix en qualificar de zona verda el triangle resultant de la intersecció de la prolongació del carrer de la 

República Dominicana amb la qualificació vigent 7b. 

Aquest triangle té una superfície de 263 m² que es recupera qualificant d'equipament 7b la superfície equivalent dels sols 

situat amb front al carrer de Ferran Junoy, des d'on es preveu que es produeixi l'acc és futur a l'escola. D'aquesta manera 

es manté la superfície de zona verda i d'equipament dins l'àmbit.

Els paràmetres d'alçada i cota d'implantació de l'ordenació de l'escola no es varien en relació als del planejament vigent . 

La cota de referència de la planta baixa és la cota +22,20 i cota d'alçada reguladora màxima és de +13,50 amb una 

alçada de PB+2. El sostre màxim previst és de 4.500 m². També es manté l'ús docent previst.

Acords Consell de Districte

Publicació i Exposició

QUADRE DE PARÀMETRES URBANÍSTICS

FINANÇAMENT

AL·LEGACIONS

L'execució del Pla comportarà l'execució de l'escola. Les obres les durà a terme el Consorci d'Educació de Barcelona i tenen un 

cost màxim previst de 4.5000.000€.

EQUIP REDACTOR Barcelona Gestió Urbanística SA

Aprovació Inicial

Aprovació Inicial Aprovació provisional Aprovació definitiva11/10/2017

L'àmbit del planejament es troba en el barri de Bon Pastor, al Districte de Sant Andreu. 

Està limitat per la banda est pels carrers de Ferran Junoy, Sao Paulo i Rep ública Dominicana i per la part oest per uns 

sòls qualificats de zona verda que es troben actualment habilitats com a aparcament en superf ície. Té una superfície de 

3.320 m², dels quals 3.057 m² estan qualificats d'equipament 7b i 263 m² de zona verda 6b. (*)

Dins l'àmbit es troba actualment l'edificació provisional de l'escola La Maquinista. L'edifici es va construir l'any 2008 amb 

mòduls prefabricats, i acull uns 500 alumnes d'educació infantil i primària. Està pendent la construcció de l'escola 

definitiva en el mateix emplaçament.

La topografia presenta un lleuger pendent ascendent cap al carrer de Ferran Junoy que està elevat aproximadament 1 m 

en relació al carrer de la República Dominicana.
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