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PLA DE MILLORA URBANA RESIDENCIAL PMU-2 DE SÒL URBÀ NO
CONSOLIDAT “CÀMARA ARROSSERA”

1.- Objectiu:

La transformació  d’una zona de sòl urbà on es desenvolupen a l’actualitat usos
industrials mitjançant un Pla de millora urbana de forma que l’ús dominant sigui el
residencial.

2.- Delimitació i àmbit:
- Superfície delimitada: 23.539 m2s.
- Es preveu la formulació del Pla de millora urbana PMU2

3.- Condicions d’ordenació, edificació i ús:

- Densitat: 100 habitatges/ha. Nombre màxim d’habitatges: 235 habitatges.
- Índex d’edificabilitat brut màxim: 1,20 m2st/m2s
- Ús dominant: 1.-   Habitatge
- Altres usos compatibles: 2.-   Residencial

3.-   Hoteler
4.-   Comercial
5.-   Oficines
6.1.- Indústria integrada en situacions 1a, 1b i 2  (art. 304)
7.-    Sanitari-assistencial
9.-    Educatiu.
10.-  Cultural
11.-  Religiós
12.-  Restauració
15.-  Esportiu
16.-  Aparcament

Es permet l’ús d’habitatge a la planta baixa, condicionat a l’existència d’una franja de
4 metres d’amplada, destinada a espais lliures enjardinats privats, paral.lela a la
façana principal i a solucions anàlogues, a la resta de façanes, que garanteixin la
intimitat dels habitatges situats en aquest nivell.

En el supòsit de que la planta baixa es destinés a aquest ús residencial, s’alliberarà
com a mínim el 25% dels espais interiors d’illa, no podent ser ocupats per l’edificació.

- Paràmetres de l’edificació: Ordenació segons volumetria específica.



4.-Percentatges mínims de superfície de sòl que s’adscriuen a sistemes:
Espais lliures:  no menys del 10%  (2.354 m2)
Vialitat i estacionament: no menys del 15%  (3.531 m2)

- A part de les cessions que es corresponen amb els sòls de naturalesa pública
assenyalats anteriorment, aquest sector haurà de cedir els percentatges
d’aprofitament urbanístic que assenyala la Llei d’Urbanisme, equivalent al 10% de
l’aprofitament urbanístic del sector corresponent als nous usos que el POUM possibilita.

- El Pla de millora urbana haurà de destinar, com a mínim, el sòl corresponent al 20%
del sostre residencial per la construcció d’habitatges de protecció pública. i un 10%
addicional d’habitatges en alguna modalitat corresponent a habitatge assequible.

5.- Condicions de gestió i execució:

Sistema d’actuació per reparcel.lació segons la modalitat de compensació bàsica.
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