
DOCUMENT DE SÍNTESI

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'ORDENACIÓ:

255.791,86 m²

0,45 m²sostre/m²sòl
50 hab/Ha

MP DEL TEXT REFÓS DEL PGOU 38 PLA DE BAIX DE DOMENY

El seu objecte és el reconeixement, com a sistemes en SU vinculats al sector, de la part de les finques que compleixen amb
els criteris que, pel sòl urbà, estableix la legislació vigent així com l’assoliment de seguretat jurídica per totes les actuacions
d’urbanització, transmissions, hipoteques i llicències d’edificació que es deriven del planejament i gestió aprovats. El document
també incorpora alguns ajustos en la delimitació del sector, detectats a raó d’aixecaments topogràfics més precisos, base de
l’instrument reparcel•latori. El reconeixement de l’àmbit de la reparcel•lació suposa una ampliació per causes que responen al
previst a l’art. 14 de les NNUU del PGOU; la resta de paràmetres del sector es mantenen adaptant-los a la legislació vigent,
especialment pel que fa a les reserves mínimes d’habitatge de protecció. En conseqüència, la modificació no comporta
increment de sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial ni la transformació dels usos anteriorment establerts en relació
al PGOU vigent i no li és d’aplicació el previst a l’art. 94.c del TR LUC. 

SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR (m2):

SITUACIÓ I ÀMBIT:

ABAST DE LA MODIFICACIÓ:

Àmbit de la modificació puntual núm. 38 del text refós del PGOU Pla de Baix de Domeny, delimitat al plànol de proposta
adjunt.

Se suspèn 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, excepte les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les
determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en
risc l'aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat. Aquest termini serà d'un any, comptat des de la
publicació de l'acord d'aprovació inicial i de suspensió.

ABAST DE LA SUSPENSIÓ:.

El seu àmbit és el delimitat als plànols i comprèn els terrenys situats en l’extrem nord-oest del municipi de Girona, en el barri
de Domeny, entre els de Taialà i Fontajau.

L’àmbit abasta tres àrees discontínues. Dues a la banda nord, entre el sector industrial del Pla de dalt de Domeny i la carretera
de sant Gregori, separats entre ells per terrenys que ocupa l’església de Domeny. La tercera àrea, de majors dimensions està
limitada al nord per la carretera de Sant Gregori, al sud pel camí d’accés a les masies de la plana de Domeny, a l’oest per la
fàbrica Nestlé i la riera i, a l’est per l’avinguda Josep Tarradelles.

L'àmbit de la modificació del text refós del PGOU al Pla de Baix de Domeny té una superfície total de 255.985,66 m2.

ÀMBIT DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES:

Es mantenen els paràmetres del sector previstos en el PGOU:
Edificabilitat bruta del sector
Densitat màxima








