
DOCUMENT DE SÍNTESI

MP TEXT REFÓS DEL PGOU NÚM. 28 CARRER LLUÍS BORRASSÀ

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'ORDENACIÓ:

7.199,79
1.702,00

0,24

Per millorar els accessos a l’àmbit objecte de la modificació, es proposa l’obertura d’un nou vial de 5 metres que uneixi
els dos extrems dels carrers Lluís Borrassà i Torre Rafaela, en l’actualitat acabats en cul de sac. Les noves parcel•les
es disposen sobre aquest nou vial, ocupant els terrenys plans de l’àmbit i es resol la diferència de cotes amb la part final
de l’àmbit, l’encontre amb l’avinguda Lluís Pericot, a través d’una zona verda.

D’altra banda, la permeabilitat i la qualitat urbana de l’indret es veu augmentada a raó de la localització d’un nou espai
verd just a l’extrem del carrer Lluís Borrassà al voltant del qual se situen 3 de les 4 parcel•les noves resultants, així com
7 de les ja existents.

SUPERFÍCIE TOTAL DE L'ÀMBIT (m2):

Edificabilitat màxima bruta (m2sostre / m2 sòl):
Sostre màxim (m2 sostre):

SITUACIÓ I ÀMBIT:

ABAST DE LA MODIFICACIÓ:

Àmbit de la modificació puntual de pla general número 28 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 el sistema de places, parcs i jardins urbans (clau C.1), part 
del sistema de xarxa viària urbana (clau A.2) i la zona residencial amb espais oberts (clau 2.2.a), entre  els carrers Lluís 
Borrassà, Torre Rafaela i l’avinguda Lluís Pericot.                                                                                                                                 
La superfície total de l’àmbit de la modificació és de 7.199,79 m2.

ÀMBIT DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES:
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