Residencial Cal Frare

PMU-3

1. ÀMBIT
Pla de millora Urbana situat al nord-oest del nucli urbà de Guardiola de
Berguedà, entre el Passatge de Cal Frare i la carretera de Bagà.
2. OBJECTIUS
Reordenar l'àmbit residencial mantenint els elements d’interès cultural
existents i permetent la continuïtat d'espais lliures del nucli urbà.
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Els propietaris inclosos dins de l’àmbit tenen el règim de deures que els
pertoca legalment segons la classificació del sòl així com el deure de
costejar la urbanització dels sistemes inclosos.

