
DOCUMENT DE SÍNTESI

MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DEL  TR  DEL PGOU  NÚM 27 C/ LES SERRES

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'ORDENACIÓ:

14.524,61
6.476,62

0,45

SITUACIÓ I ÀMBIT:

ABAST DE LA MODIFICACIÓ:

Àmbit de la modificació puntual del text refós del PGOU número 27 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 seu àmbit és el delimitat als plànols i es correspon amb zones residencials (clau 1..2 zona que configura carrers; clau
2.4/2.2a zona amb espais oberts) i sistemes (clau A3 i A2 sistemes de xarxa viària ; clau C1 sistema de places parcs i
jardins urbans). 
Es tracta de d’un àmbit irregular situats al barris de Montilivi, delimitat per les zones verdes adjacents als carrers Carles
Bolós i Josep Clarà a l’oest, el carrer Anton Agullana al sud, el carrer Ullastret a l’est i al nord la zona residencial
d’habitatges “grup Girona per Girona”.
La superfície total de l’àmbit de la modificació és de 14.524,61 m2.

ÀMBIT DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES:

Edificabilitat màxima bruta (m2sostre / m2 sòl):
Sostre màxim (m2 sostre):

El seu abast és la modificació de les condicions d’ordenació de l’àmbit, amb l’objecte de reconèixer un sostre
d’aprofitament privat conveniat prèviament amb els propietaris i obtenir gratuïtament la resta de parcel•la qualificada
d’espais lliure i vialitat. El sistema de places, parcs i jardins urbans es veu ampliat per la nova ordenació, que passa a
omplir l’espai existent entre les edificacions.
Tanmateix, la modificació recull algunes correccions en les zonificacions, bàsicament detectades arran d’un aixecament
topogràfic acurat i que posen de relleu la manca d’ajust en algunes alineacions de carrers atribuïbles, molt
probablement, a la complicada topografia de l’àmbit, amb importants diferències de cota. 

SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR (m2):






