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PLA DE MILLORA URBANA SERRA I MOTA.

NORMES URBANISTIQUES
PROMOTOR : SERRA&MOTA S.A.            GIRONA .OCTUBRE 2003



NORMES URBANISTIQUES.

TITOL I.- NATURALESA, AMBIT I VIGENCIA.

Art. 1.- Naturalesa.

El present document té la condició del Pla de Millora Urbana respecta en totes les

seves determinacions la vigent la Llei 2/2002 d’urbanisme i El Pla General de

Girona

Art. 2.- Àmbit territorial.

L'àmbit territorial d'aquest Pla de Millora Urbana és l'assenyalat gràficament en els

plànols i coincideix amb la delimitació de la finca. Llinda al nord amb el carrer

Gavarres, sud amb carrer Maçana, a l’est amb el carrer Orient  i  a l’oest  amb

veins.

Art. 3.- Vigència.

Aquest Pla de Millora Urbana entrarà en vigència el dia següent a la seva

publicació en el Diari Oficial de la Generalitat ,d’acord amb l’article 79 i l’art 100  i la

seva vigència serà indefinida, en tant no es procedeixi a la seva revisió o

modificació, d'acord amb el que disposa l'article 92 de la Llei 2/2002 d’urbanisme.

Art. 4.- Obligacions.

Les disposicions contingudes en aquest Pla de Millora Urbana obliguen al seu

compliment per igual, tant a l'Administració com als particulars.

Art. 5.- Interpretació.

La interpretació del present document es farà d'acord amb el seu contingut i

subjecte als seus objectius i finalitats.

Art. 6.- Determinació del Pla.

Les determinacions del present Pla de Millora Urbana es despleguen en els

següents documents:

1. Memòria.

2. Normes Urbanístiques.

3. Plànols d'informació i ordenació.



TITOL II.- REGIM URBANISTIC DEL SOL.

Capítol 1.- Qualificació del Sòl i desplegament del Pla.

Art. 7.- Qualificació.

La finca de l’Entitat Mercantil Serra&Mota ve definida en el Pla General

d'Ordenació Urbana de Girona , qualificada com a Sòl Urbà 1.2 Eixample.

TITOL III.- NORMES QUE REGULEN L'EDIFICACIO I USOS DEL SOL.

Capítol 1.- Normes generals que regulen l'edificació..

Art. 8.- Atorgament de llicències.

La regulació dels actes subjectes a llicència municipal, així com el procediment i

condicions del seu atorgament i el seu contingut vénen regulades pels articles de

del Pla General en desplegament del qual es redacta el present Pla de Millora

Urbana.

Capítol 2.- Normes generals que regulen els usos del sòl.

Art.9.- Règim d'Usos.

Els definits en el Pla General.

Art10.- Paràmetres específics que regulen l'edificació.

10.1. Alineacions. Les alineacions a que s'ha de subjectar l'edificació són les

determinades gràficament en el plànol 04,

10.2. Alçada reguladora. Les alçades reguladores seran les definides en el Pla

General..

Art11.- Edificabilitat.

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
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