Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana.
Direcció d’Actuació Urbanística

Exp. núm. 21PL16828
Districte de Sant Andreu
La Gerent d’Urbanisme, eleva a la consideració de la Segona Tinenta d’Alcaldia la següent
proposta d’acord:

APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de
Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a l’ampliació dels
equipaments docents situats a la Via de Barcino 90, al districte de Sant Andreu;
d’iniciativa municipal a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona; EXPOSARLO 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,
Infraestructures i Mobilitat.

Barcelona, 2 de febrer de 2021

La Gerent d’Urbanisme

Laia Grau Balagueró

Dono la meva conformitat a la precedent proposta i la sotmeto a l’aprovació
de la Comissió de Govern
Barcelona,
LA SEGONA TINENTA D’ALCALDIA,

Janet Sanz Cid
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NOM

PEUMU PER L'AMPLIACIO DELS EQUIPAMENS DOCENTS SITUATS A LA VIA DE BARCINO
90 AL DISTRICTE DE SANT ANDREU

INICIATIVA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA (CEB)

EQUIP REDACTOR

ELOI MIR BAÑERES

RESPONSABLE

Mobilitat

PLANEJAMENT VIGENT

PEUMU equipaments Via Barcino n. 84-90 AD 29/5/2009 BOPB 20/06/2009

TRAMITACIO
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BARCINO 90 AL DISTRICTE DE SANT ANDREU

Expedient: 21PL16828
DESCRIPCIÓ
FITXA PROVISIONAL
En l'actual finca del número 90 de la Via de Barcino, al barri de la Trinitat Vella, hi conviuen i cooperen els centres educatius
públics Escola Ramon Berenguer III i l'Institut Josep Comas i Solà.
Per una banda, l'edifici de l'Escola Ramon Berenguer III, essent l'edificació que es troba m és a l'oest, fou construïda sobre
el 1985 (segons dades cadastrals), reformat íntegrament l'any 2009 i que imparteix classes d'una sola l ínia, des de
l'ensenyament infantil fins a primària. I d'altra banda, l'Institut Josep Comas i Sol à, que rep el nom de l'astrònom i divulgador
científic català, imparteix educació secundària obligatòria des de l'any 1990 (o l'ensenyament equivalent d'ençà), i que
actualment es troba en l'edifici més a l'est de la parcel.la.
Fruit de la cooperació, l'esmentada escola i institut han comen çat en el present curs escolar 2020-2021, un nou projecte
d'Institut Escola, que arrela més fort la continuïtat en l'ensenyament des de l'educació infantil fins a l'ESO. Aquest nou
projecte, que rep el nom d'Institut Escola Rec Comtal, agruparà els dos centres educatius amb l'objectiu d'oferir un millor
servei docent al barri, basat en el nou model d'Institut Escola avalat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i que s'està implantant paulatinament en els centres que puguin oferir aquest servei basat en la continu ïtat
d'ensenyament.
A més, amb la finalitat d'oferir una més àmplia oferta educativa pública al barri, existeix la voluntat d'implantar dues l ínies
d'ensenyament al llarg d'educació infantil, prim ària i ESO, en comtes d'una sola com passa actualment. És per això, que
neix la necessitat d'ampliar lleugerament els edificis actuals, oferint noves aules al centre, per tal que l'Institut Escola Rec
Comtal pugui impartir ensenyament a dues línies amb garanties de qualitat.

OBJECTIUS
L'objectiu del present Pla Especial Urban ístic i de Millora Urbana és el de regular les condicions d'ordenació de l'edificació per a
l'ampliació dels equipaments docents situats a la Via de Barcino, n úmero 90, garantint un correcte funcionament de dues l ínies
d'ensenyament en l'Institut Escola Rec Comptal. En concret, es manté la qualificació d'equipament amb la subclau 7a, de
sistema d'equipaments comunitaris i dotacionals actuals, en la parcel .la del centre educatiu, però es determina el carrer de
Palafrugell amb la qualificació urbanística de sistema de vies cíviques (clau 5b). Es redefineixen les condicions d'ordenació de
l'edificació i del subsòl, dels sòls qualificats amb clau 7a.

FINANÇAMENT
ACORD

Pressupost total 4.220.687,74 euros (Pla de Barris)

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 l'ampliació dels equipaments docents situats a la Via de Barcino 90, al districte de Sant Andreu;
d'iniciativa municipal a proposta del 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, Infraestructures i Mobilitat.

QUADRE DE PARÀMETRES URBANÍSTICS
.

Planejament vigent

Planejament proposat

Diferència

7a

5.693 m2

5.200 m2

-493 m2

5b

0 m2

493 m2

+493 m2

Total

5.693 m2

5.693 m2

Sostre

4.200 m2

5.700m2

0 m2

1.500 m2

SITUACIÓ

EMPLAÇAMENT
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