
DOCUMENT DE SÍNTESI

ÀMBIT DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES:

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'ORDENACIÓ:

2.064,86

Modificació (m²) Vigent (m²) Increment (m²)
Sostre 5.340,62 4101,02 1239,60
C1 (Mín.LUC) 5 m²/100m²st 61,98

SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR (m2):

INCREMENT DE SISTEMES

El seu objecte és la modificació de l’ordenació volumètrica del sistema d’equipaments en l’àmbit assenyalat als plànols
per permetre l’increment de sostre destinat a equipament sanitari de titularitat privada i millorar la implantació urbana de
l’equipament amb la resolució de les mitgeres entre les quals se situa per igualar els laterals lliures d’edificació actuals a
l’alçada del cos principal de l’edificació, la qual cosa permet aportar una nova continuïtat a la façana d’aquesta illa al
carrer Antoni Maria Claret. Per tant, d’acord amb la disposició addicional segona del D Leg 1/2010 TR LUC constitueix
una actuació de dotació.

MODIFICACIÓ  PUNTUAL  "CLÍNICA BOFILL"

SITUACIÓ I ÀMBIT:

ABAST DE LA MODIFICACIÓ:

Àmbit de la modificació puntual del text refós del PGOU número 33 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 es correspon amb una única finca qualificada de zona de sistema d’equipament
sanitari (clau Es). Se situa a l’Eixample Nord de Girona i està delimitat pel carrer Antoni Maria Claret i la resta
d’edificacions de l’illa de sòl residencial a est i oest, i sòl d’equipament docent a sud.

La superfície total de l’àmbit de la modificació és de 2.064,86 m2.                                        






