
DOCUMENT DE SÍNTESI

MOD TEXT REFÓS DEL PGOU NÚM. 24 DELIMITACIÓ PPU MAS MARROC

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'ORDENACIÓ:

78.002,37
34.321,04

0,44
50,00

SITUACIÓ I ÀMBIT:

ABAST DE LA MODIFICACIÓ:

Àmbit del nou sector  PPU Mas Marroc 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 sector està situat al sud-oest de Girona, al límit amb el municipi de Salt i en un entorn en procés de consolidació. És
un sector amb àmbit delimitat als plànols d’ordenació que està conformat per un únic polígon. 
El seu àmbit és el delimitat als plànols i se situa al barri de Can Gibert. Està delimitat pel límit de terme amb el municipi
de Salt a l’oest, la riera Marroc a l’est i al sud i, el carrer Maria Castanyer al nord.
La superfície total de l’àmbit de la modificació és de 101.483,21 m2.

ÀMBIT DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES:

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

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 modificació del sector del pla parcial urbanístic Mas Marroc
per la seva incorporació dins el programa ARE.
El seu abast és la modificació de l’àmbit i paràmetres del PP Mas Marroc amb la incorporació d’una part de l’antic Mas
Masó així com l’exclusió d’espais lliures ja executats. Aquesta actuació permetrà reconsiderar el planejament vigent per
transformar l’ús d’aquesta àrea a usos residencials, equipaments  i serveis amb una utilització sostenible del territori. 

SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR (m2):



PLANEJAMENT VIGENT

PLANEJAMENT PROPOSTA


