
DOCUMENT DE SÍNTESI

MP TEXT REFÓS DEL PGOU NÚM. 26 ESTACIÓ DE SERVEI AVELLANEDA

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'ORDENACIÓ:

4.812,70
3.994,24

0,83Edificabilitat màxima bruta (m2sostre / m2 

SITUACIÓ I ÀMBIT:

ABAST DE LA MODIFICACIÓ:

Àmbit del sector  PP Avellaneda delimitat al plànol de proposta adjunt.

Se suspèn la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com
també l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de
construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial.

ABAST DE LA SUSPENSIÓ:.

El seu àmbit és el delimitat als plànols i es correspon amb sòl classificat d’urbà, que inclou qualificacions de sistema viari
(A2) i zona de dotacions i serveis (clau 3.2). Es tracta d’un àmbit actualment inclòs dins a UA Avellaneda, unitat
urbanitzada i reparcel·lada, que en constitueix el seu límit est; a l’oest limita amb el carrer Barcelona, al sud amb el carrer
Aragó i al nord limitat amb el carrer Ricard Viladesau. La superfície total de l’àmbit de la modificació és de 4812,70m2

ÀMBIT DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES:

A aquesta alçada del carrer Barcelona on s’ubica l’àmbit objecte de modificació s’hi ha implantat en els darrers temps un
important nombre de superfícies comercials, generant la conveniència de canviar la qualificació actual de l’àmbit per
homogeneïtzar la zona i respondre a les necessitats actuals d’aquest tipus de superfícies.
D’altra banda, en el seu límit est i dins l’actual Unitat d’actuació l’Avellaneda s’està desenvolupant planejament, dins el
programa d’àrees residencials estratègiques, que esdevenen un dels instruments per posar a l’abast dels ciutadans nou
habitatge assequible. Aquesta actuació acabarà augmentant l’ocupació de la zona, per la qual cosa es creu necessària
l’ampliació dels serveis, concretament el sistema de places, parcs i jardins urbans. És en aquest marc que es proposa el
canvi de qualificació dels terrenys inclosos en l’àmbit, pensant que l’homogeneïtzació d’usos i l’ampliació dels serveis
constituiran una millora de qualitat i imatge del carrer Aragó, que constitueix el principal eix del barri residencial.    

SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR (m2):
Sostre màxim (m2 sostre):



PLANEJAMENT VIGENT



PLANEJAMENT PROPOSTA


