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PLA DE MILLORA URBANA   SERRA & MOTA S.A.

MEMORIA:

1. ENCÀRREC

Es redacta el present Pla de Millora Urbana per encàrrec de l’entitat Mercantil

Serra & Mota S.A., per tal de complir amb les determinacions manifestades en la

Compareixença signada davant l’Alcadessa Sra. Anna Pagans i Gruatmoner en

data 24 d’octubre de 2003

2. ANTECEDENTS

2.0. La finca està  situada al carrer Massana nùm 1 cantonada amb el carrer

d’Orient i dona també al C/ Gavarres, de Girona, inscrita en el registre de la

propietat de Girona  Finca 162 seccio Tercera, en el Tom 2965, llibre 160, foli 126.

La finca té una superfície de 1.165,10 m2. és propietat de l’entitat mercantil

Serra&Mota S.A., amb domicili social al C/ Gavarres núm 1de Girona, inscrita en el

registre Mercantil de Girona ,NIF  A-17009598.

2.1 En el Pla General és qualifica els terrenys de Sòl Urbà 1.2 Zona d’Eixample ,

altura B+3, els usos permesos son els definits en el Pla General.

3. OBJECTE DEL PLA

El present Pla de Millora Urbana té per objecte complir amb les especificacions i

previsions del Pla General de Girona respecta al trasllat de la fabrica Serra & Mota,

substituint l´actual activitat  industrial per la  residencial tal i com especifica el

P.G.O.U. vigent, i que es concreta mes especificament en la compareixença davant

la Sra. Anna Pagans i Gruatmoner Alcaldessa –Presidenta de L’Ajuntament de

Girona, que determina la redacció  d’un Pla de Millora Urbana que defineixi la nova



alineació i la nova distribució de l’edificabilitat màxima, amb la finalitat de tenir una

ordenació mes adequada al entorn .

Es redacta conforme a les facultats atorgades en ordre al planejament urbanístic

pel article  68 i els articles 96 i 97 , de la Llei 2/2002 d’urbanisme de 14 de març

que determina que el objecte dels Plans de Millora Urbana és el de desenvolupar

operacions de revitalització del teixit urbà .

4. PROMOCIÓ I TRAMITACIÓ

El present Pla de Millora Urbana Serra&Mota és promogut per l’entitat mercantil

Serra&Mota S.A:, per la capacitat que es defineix als particulars en l’art 96 i l’art 97

de la Llei 2/2002 d’urbanisme.

La redacció del present expedient està realitzada per tècnic competent, segons la

disposició addicional cinquena de la Llei 2/ 2002 d’urbanisme

5.EL MARC URBANISTIC VIGENT.

El Pla General d’ordenació és qualifica els terrenys de Sòl Urbà 1.2 Zona

d’Eixample , els usos i els parametres que regulen l’edificació son els definits en el

Capitol tercer .definició del parametres que regulen l’edificació. En el PGOU

6.CARACTERÌSTIQUES.

6.1Marc  La finca que forma l’àmbit objecte del Pla de Millora Urbana te una

superfície total de 1.165,10 m2 aproximadament.

L’àmbit objecte del Pla coincideix exactament amb el límit de la propietat de l’entitat

mercantil Serra&Mota.

6.2.Usos   Els usos permessos seran  els previstos en el Pla general .

6.3Descripció

a/Antecedents.

a.1 l’Entitat mercantil Serra&Mota explota l’industria de productes carnics que es

troba ubicada en mitg d’un barri eminenment residencial, provocan

involuntariament  molesties als veins .

.



b/Avui.

La voluntat de l’Ajuntament  ha quedat reflexada en la qualificació dels terrenys en

el Pla General com a Eixample 1.2,

 L’industria en aquesta zona està mal ubicada, tant pel transit de camions com per

poder mantenir en el barri els estandars de qualitat de vida. Els responsables de la

Industria també tenen la voluntat de traslladar l’activitat a una zona  industrial

sempre que sigui viable.

c) Propietat.

La titularitat es de la Societat mercantil Serra&Mota .

7. OBJECTIUS I CRITERIS.

El Pla te per objecte definir la nova alineació proposada que seguint la marcada pel

carrer Orient en el tram de la finca  entre els carrers Maçana i Gavarres , passant

d’una amplada de carrer de 6 metres als 8 metres I la nova distribució de

l’edificabilitat amb una nova  planta àtic.

8. DESCRIPCIO I JUSTIFICACIO DE LA PROPOSTA.

La nova distribucio de l’edificabilitat es justifica per la voluntat mutua de donar pas

al trasllat de l’actual Industria carnica ubicada dins d’un entorn urbà consolidat i

eminemtment residencial i millora l’entorn directa de la finca.

Prenem com a punt de partida una necessitat concreta . L’actual fabrica Serra &

Mota  ha estat ubicada des de la seva creació en aquesta zona , que ja fa anys es

va consolidar com a barri residencial i que veu alterada la seva potencial qualitat de

vida pel transit de camions a mes d´altres molesties propies de l’activitat industrial

que s’hi desnvolupa

8.1. La Proposta. Seguint els estudis previs presentats a L’Ajuntament  per avaluar

conjuntament la viabilitat de la nova proposta, es defineix la proposta en dos

sentits:

 Primer. Portant l’alineació del carrer Orient al tram de la finca compres entre  els

carrers Maçana i Gavarres, que aconsegueix eixamplar el carrer i millorar las

visuals i l’entrada de llum  dels edificis del voltant .

Segon. És podrà edificar una planta atic que reculada  3,60 metres  respecta a les

alineacuions dels vials i a la nova alineació del C/ Orient, es reculi també els



mateixos 3,60 metres de la mitgera, tal com defineix l’art.82 punt 3 –c. Aquesta

planta àtic complirà ,al igual que la resta de plantes, els parametres edificatoris

definits en el Pla General .

9. ANNEXES.

1.- Quadre de Superfícies.

QUADRE DE SUPERFICIES .

Superfície total solar 1.165,10 m2.

SOSTRE CESSIÓ

Sostre edificable pl.baixa 1.011,80 m2 76,30 m2

Sostre edificable pl.primera 1.011,80 m2. 76,30 m2

Sostre edificable pl.segona 1.011,80 m2. 76,30 m2

Sostre edificable pl.tercera 1.011,80 m2. 76,30 m2

Sostre edificable pl.atic    600,48 m2

SOSTRE TOTAL EDIFICABLE 4.647,68 m2.           305,20 m2



2.-Compareixença





3.- Edificabilitat máxima.

Aquesta serà la definida en el quadre de superficies i en cap cas superarà els

4.647,68 m2.
Girona a 27 d’octubre  de 2003.

signat :M Assumpció Puig i Hors

           Josep Sanllehi i Pijoan arquitectes.




