
DOCUMENT DE SÍNTESI

MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PGOU NÚMERO 25 - DELIMITACIÓ SECTOR PMU AVELLANEDA

77.940,10
44.000,00

0,565
67

SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR (m2):

ABAST DE LA SUSPENSIÓ:.

El sector està situat al sud de Girona, a l’entorn dels recents creixements residencials de La Pabordia i Camp de la Coma, prop de la rotonda de Mas Gri. És un sector discontinu
amb àmbit delimitat als plànols d’ordenació que està conformat per tres polígons. Es descriuen de nord a sud.
El primer àmbit, està situat a la banda nord de la C-65, i està delimitat al nord pel carrer Riu Cardener, a l’oest per un sistema d’equipaments administratiu, a l’est pel carrer Mas
Aragai i al sud per un sistema de places, parcs i jardins urbans (clau C1). Ocupa una superfície de 14.256 m2.
El segon està situat entre el front comercial de la carretera Barcelona a l’oest, el carrer 8 de Març de l’àrea comercial pendent d’edificar de Can Turon al nord, els boscos de
l’Avellaneda a l’est i el carrer Aragó al Sud, amb una superfície de 57.460,10 m2. La seva major part és sol urbà consolidat de l’actual UA Avellaneda, ampliat amb el sector de sòl
urbà no consolidat del PMU carrer Aragó i amb sòl no urbanitzable a l’est i sudest.
El tercer, situat al límit sud del sòl urbà, entre el carrrer Balears i el SNU, a l’est de la carretera Barcelona de 6.224 m2. Es correspon amb el sistema d’equipaments de l’actual UA Avell
La superfície total de l’àmbit discontinu  de la modificació és de 77.940,10 m2.

ÀMBIT DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES:

SITUACIÓ I ÀMBIT:

ABAST DE LA MODIFICACIÓ:

Àmbit del nou sector discontinu de PMU Avellaneda delimitat als plànols de proposta adjunts.

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.

Sostre màxim (m2 sostre):
Edificabilitat màxima bruta (m2sostre / m2 sòl):
Densitat màxima (hab. / Ha)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'ORDENACIÓ:

Aquest document té la consideració de modificació puntual del text refós del Pla General d’ordenació urbana de Girona en resposta a les necessitats d’habitatge assequible amb la
delimitació d’un nou sector de pla de millora urbana per la seva incorporació dins el programa ARE.
El seu abast és la delimitació d’un nou àmbit discontinu de PMU, localitzats majoritàriament en sòl urbà (SU) completat amb la inclusió de sòl actualment classificat de sòl no
urbanitzable (SNU), permetent la planificació dels habitatges i dotant d’equipaments aquesta nova ocupació. 
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