
DOCUMENT DE SÍNTESI

PLA DE MILLORA URBANA SECTOR 10 LES CASERNES 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'ORDENACIÓ:

7.518,20
10.525,48

1,40

Aquest document té la consideració de Pla de Millora Urbana, del sector 10 Les Casernes, per l’ordenació detallada del
sòl destinat a equipaments públics comunitaris: la nova Biblioteca Pública de l’Estat a Girona i el nou Centre d’Art
Contemporani. La localització d’aquests equipaments públics ha estat consensuada amb les diferents administracions
implicades.
El seu objecte és, en sòl urbà no consolidat, el d’acomplir l’operació de remodelació urbana del sector d’acord amb
l’establert a l’article 68.1a del DL 1/2005 LUC, amb l’ordenació de l’edificació i els espais lliures dels equipaments
destinats a la Biblioteca Central i al Centre d’Art Contemporani. Amb aquesta finalitat es concreta la seva ordenació
detallada.  

SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR (m2):
Sostre màxim (m2 sostre):
Edificabilitat màxima bruta (m2sostre / m2 sòl):

SITUACIÓ I ÀMBIT:

ABAST DE LA MODIFICACIÓ:

Àmbit del  sector  PMU 10 les Casernes 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 Pla General vigent ja preveu pel sector del PMU Les Casernes, de titularitat pública, una important reserva
d’equipaments. La localització d’aquest equipament territorial en el sector Les Casernes, ha portat a considerar-lo idoni
per la ubicació del nou Centre d’Art Contemporani, creant així una àrea d’equipaments d’abast metropolità que aprofiti i
catalitzi la nova centralitat El seu àmbit és el delimitat als plànols i es correspon amb el sector PMU 10 Les Casernes,
situat a la façana sud del carrer Emili Grahit, entre els carrers Migdia i Barcelona. 
La  superfície total del sector  és  de 7.518,20 m2.   

ÀMBIT DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES:
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