
DOCUMENT DE SÍNTESI

ÀMBIT DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES:

MODIFICACIÓ  PUNTUAL   39, ADAPTACIÓ ÚS COMERCIAL AL DECRET LLEI 1/2009

SITUACIÓ I ÀMBIT:

ABAST DE LA MODIFICACIÓ:

Àmbit de la modificació puntual del text refós del PGOU número 39 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, essent d’aplicació en la totalitat del terme  municipal de Girona. 

La delimitació del PMU-36 Can Turon afecta un àmbit el sòls al sud de la intersecció de la carretera de Sant Feliu amb la
carretera de Barcelona, amb una superfície de 56.091,53 m2; els sòls afectats al voltant al voltant de la plaça Vila de
Salt tenen una superfície de 23.821,48 m2.                                     

1. modificar les normes urbanístiques de planejament per ajustar definicions, classificació i ajust dels usos comercials de
les zones de dotacions i serveis privats i industrials situades dins la trama urbana consolidada. Amb aquesta finalitat es
modifiquen els articles 97, 200, 203, 213, 214, 219, 220 i 222  de les normes urbanístiques del text refós PGOU.
2. modificar les qualificacions urbanístiques al voltant de la plaça Vila de Salt, per ajustar-les a l’ús comercial implantat i
ampliar-lo sobre sòls al voltant de la plaça. És una actuació sobre terrenys que en origen tenen la condició de sòl urbà
consolidat i que, sense comportar una reordenació general de l’àmbit, dóna lloc a la transformació dels usos
preexistents. Per tant, d’acord amb la disposició addicional segona del D Leg 1/2010 TR LUC constitueix una actuació
de dotació. Amb aquesta finalitat s’incorporen els annexes normatius corresponents als quatre polígons delimitats per la
obtenció dels sistemes d’espais lliures i aprofitament de cessió i es modifica l’art. 216 de les normes urbanístiques del
text refós PGOU i el plànol d’ordenació detallada, desenvolupament i gestió del sòl urbà.

3. delimitar el sector de PMU-36 “Can Turon” per configurar una ordenació urbanística unitària amb les zones
residencials contigües per tal d’incloure aquests sòls en la delimitació de la Trama Urbana Consolidada (TUC) del
municipi. El PMU es delimita per, en primer lloc l’ampliació i millora de la vialitat i els espais lliures; en segon lloc, per la
regulació d’una ordenació volumètrica que asseguri una bona implantació paisatgística dels edificis ; i finalment inclou,
per una de les parcel•les, una actuació sobre terrenys que en origen tenen la condició de sòl urbà consolidat i que,
sense comportar una reordenació general de l’àmbit, dóna lloc a la transformació dels usos preexistents. Per tant,
d’acord amb la Disposició addicional segona i l’art. 70 del D Leg 1/2010 TR LUC té la consideració d’actuació de
transformació urbanística. Amb aquesta finalitat s’incorpora l’annex normatiu corresponent al sector PMU 36 Can Turon i
es modifica el plànol d’ordenació detallada, desenvolupament i gestió del sòl urbà. en l’àmbit corresponent.


