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NOM

INICIATIVA

RESPONSABLE

PLANEJAMENT VIGENT

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA REGULACIÓ DE L'AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA 

JOSEP TOUS

TRAMITACIO

GERMANES CAPUTXINES DE LA MARE DEL DIVÍ PASTOR

PLA GENERAL METROPOLITÀ APROVAT DEFINITIVAMENT EL 14 DE JULIOL DE 1976

OBJECTIUS

L'objecte del present pla és el de regular les condicions d'ordenació de l'edificació per a la reforma i ampliació de l'actual edifici de 

l'escola Josep Tous mantenint el número de linies i alumnes, a fi de cumplir amb els requeriments actuals funcionals dels centres 

docents. 

El present pla defineix els paràmetres d'ordenació i condicions d'edificació que garanteixin tant la funcionalitat del centre com la 

seva optima integració en l'entorn immediat.

DESCRIPCIÓ

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

la regulació de l'ampliació de l'escola Josep Tous; promogut per les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor; 

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.

ACORD

Acords Consell de Districte

Publicació i Exposició

QUADRE DE PARÀMETRES URBANÍSTICS

FINANÇAMENT

AL·LEGACIONS

S'estima un PEM de 988.000 euros

EQUIP REDACTOR PASCUAL HERNÁNDEZ

Aprovació Única

Aprovació Inicial Aprovació provisional Aprovació definitiva

La superfície de l'àmbit és de 5.218 m2, equivalent a la suma de les dues parcel.les del carrer Begur 10 i carrer Begur 12-20.

Aquest pla manté la qualificació de sistema d'equipaments comunitaris i dotacions actuals (clau 7a) de la totalitat de l'àmbit 

objecte d'aquest pla. 

Es manté el tipus d'equipament docent.

El tipus d'ordenació és el de volumetria especifica. En aquesta ordenació es defineixen uns g àlibs màxims on s'haurà d'inscriure 

el colom de l'edificació objecte de regulació. Els seus paràmetres específics es defineixen gràficament en els plànols de 

caràcter normatiu.

Sostre edificable. 

El sostre màxim edificable és de 6.300 m2, per sota dels màxims admissibles segons la zona contigua 13a.

L'escola té actualment un volum edificat en forma de U, a on la base de la U i cos principal es situa en el carrer Begur . 

L'edificabilitat màxima es reparteix entre l'ampliació de l'escola bressol i infantil en el braç dret, sobre el l ímit nord-oest, i 

l'ampliació de primària i espais comuns en el braç dret sobre el l ímit sud-est; tot en PB. Les petites ampliacions en P1 que no 

alteren façanes a carrer i tampoc en realitat a pati d'illa corresponen a espais d'ensenyament secundari obligatori.

Es defineix un perfil regulador que a on els dos bra ços que sobresurten a banda i banda de l'edifici principal i gaireb é 

perpendiculars a ells tenen una alçada màxima de PB (4,5 metres).

L'alçada màxima de l'edifici existent sobre el carrer de Begur de PB+2+A (15 metres) manté la seva alçada.

.                           Planejament vigent                            Planejament proposat                    Diferencia

Sòl 7a                    5.218 m2                                                5.218 m2                                     0 m2

Sostre                    5.147 m2                                                6.300 m2                                 +1.153 m2

Data prevista de licitació d’obres

Data prevista de finalització d’obresData prevista d’inici d’obres

Data de Com. Govern dotació econòmica

Planejament
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