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NOM

INICIATIVA

RESPONSABLE

PLANEJAMENT VIGENT

PLA ESPECIAL URBANISTIC I DE MILLORA URBANA PER A L'AMPLIACIÓ DE 

L'EQUIPAMENT DOCENT ESCOLA JOAN PELEGRI, SITUAT AL CARRER 

D'ERMENGARDA 13-25 I CARRER DE MUNTADES 37, DE BARCELONA

TRAMITACIO

FUNDACIÓ CULTURAL HOSTAFRANCS

La MPGM a l'Àmbit del PEMPRI de Sants. Aprovat definitivament el 22 de juny de 1992.

OBJECTIUS

L'objecte del present Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana és l'ordenació, concreció i actualització dels paràmetres 

urbanístics que regularan l'ampliació de l'equipament de l'Escola d'Educació Infantil i Prim ària Joan Pelegrí, situada a l'edifici del c/ 

Ermengarda, 13-25 i c/ Muntadas, 37, per poder ampliar la superfície edificada i així millorar les condicions funcionals en les que 

es desenvolupa el Centre sense increment del nombre d'alumnes.

DESCRIPCIÓ

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 de l'equipament docent Escola Joan Pelegr í, situat al carrer d'Ermengarda 13-25 i carrer 

Muntadas 37 de Barcelona; promogut per la Fundació Cultural Hostafrancs; 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

El valor total aproximat previst per a aquesta actuació és de 3.000.000 euros.

EQUIP REDACTOR CUADRAT-PINEN ARQUITECTES

Aprovació Inicial

Aprovació Inicial Aprovació provisional Aprovació definitiva

Per aconseguir aquest objecte el pla proposa unes determinacions concretes que es poden resumir en aquests punts :

- modificar i igualar tot l'àmbit de l'escola en la mateixa qualificació (clau 7a).

- definir  les  condicions  d'ordenació  de  l'edificació  que  possibilitin  la  seva  ampliaci ó,  tenint  en consideració el 

manteniment d'una gran part de l'edifici actual.

- ordenar volumètricament la part de l'edificació on es necessita ampliar superf ície, que correspon a Muntadas 37 i Ermengarda 

13.

La superfície de l'àmbit de referència és de 2.274 m2.

La titularitat dels sòls inclosos en l'àmbit definit en aquest instrument de planejament correspon a la Fundació Cultural 

Hostafrancs.

Estat actual:

Actualment és un centre educatiu de titularitat privada /concertada, on s'imparteix l'Educació Infantil i Prim ària. Aquesta escola 

inclou dues etapes d'escolarització : el segon cicle d'educació infantil i l'educació primària, cada una d'elles amb 3 línies.

El PEUMU manté el tipus d'equipament docent per a tot el recinte de l'escola.

Una  de  les  modificacions  que  proposa  aquest  document  és  la  que  fa  referència  al  canvi  de  la qualificació urbanística 

que afecta només a la finca    corresponent    a    la    del    carrer    d'Ermengarda   25  , actualment qualificada com a 12 I que 

es modifica a 7a, tal I com la qualificava el PGM del 1976 .

El tipus d'ordenació definit en aquest Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana és el de volumetria específica.

L'ampliació de l'escola Joan Pelegrí es concreta en una proposta que es desenvolupa en un nou volum edificat, connectat amb 

el volum existent que correspon a la part de l'escola que es conserva. Aquest fet comporta que cada un d'aquests edificis (el 

nou i el que es conserva) disposi dels seus propis nuclis d'acc és, de comunicació vertical i de connexió entre els dos edificis. El 

programa funcional proposat s'haurà de distribuir i ajustar a la seva nova volumetria, i aquesta necessitat es tradueix en un 

increment en la superfície construïda sobre rasant dins de l'àmbit, que passarà de 3.339 m² de sostre a uns 4.900 m².

Es defineix el perímetre com la figura dins la qual s'ha d'inscriure la planta de l'edifici. Aquest per ímetre inclou l'edifici existent 

que es manté i no s'enderroca, amb una alçada de PB+2 i forma d'L deixant al centre el pati existent.

El perfil regulador de l'edifici existent correspon amb l'envolupant de l'edifici existent. Per l'edifici nou el perfil queda definit en 

els plànols normatius.  Els dos edificis tenen PB+2.

S'admet la planta altell en el nou edifici, separat un mínim de 3 metres respecte a l'alineació de vial.

.                       Planejament vigent                         Planejament proposat                    Diferència

7a                     2.047 m2                                               2.274 m2                                           227 m2                                

12                        227 m2                                                       0 m2                                          -227 m2

Total                2.274 m2                                                  2.274 m2                                            0 m2

SOSTRE         

                        3.339 m2                                                 4.900 m2                                       +1.561 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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