
DOCUMENT DE SÍNTESI

MODIFICACIÓ P. TR DEL PGOU NÚM 29 COMERCIAL CARRER CAN PAU BIROL

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'ORDENACIÓ:

11.079,23
10.306,02

0,92

Aquest document té la consideració de modificació puntual del text refós del Pla General d’ordenació urbana de Girona
per l’ajust de les condicions de parcel•lació del sòl comercial de l’àmbit delimitat en sòl urbà al carrer can Pau Birol a raó
de les necessitats detectades.
El seu abast és la modificació de les condicions de parcel•lació de l’àmbit delimitat per millorar la implantació dels usos
previstos i possibilitar-ne l’òptima localització. Amb aquesta finalitat es modifiquen els paràmetres de parcel•la mínima de
la zona inclosa en l’àmbit de la modificació, permetent la millor localització dels locals comercials i d’ús cultural previstos
i reconeixent el teixit existent. 

SUPERFÍCIE TOTAL DE L'ÀMBIT (m2):
Sostre màxim (m2 sostre):
Edificabilitat màxima bruta (m2sostre / m2 sòl):

SITUACIÓ I ÀMBIT:

ABAST DE LA MODIFICACIÓ:

Àmbit de la  modificació puntual número 29 de TRPGOU   delimitada al plànol de proposta adjunt.

Se suspèn la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com
també 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.

ABAST DE LA SUSPENSIÓ:.

L’àmbit està situat al sud-oest de Girona i a prop del municipi de Salt en un entorn de recents creixements industrials i
en procés de consolidació. És un àmbit continu, amb una única parcel•la amb àmbit delimitat als plànols d’ordenació. 
Se situa al barri de Mas Xirgu i està delimitat al nord pel carrer Can Pau Birol, a l’oest pel carrer de Salt, a l’est pel carrer
Riu Güell i al sud per una parcel•la de la mateixa illa, amb la mateixa qualificació de sòl.
El sòl que ocupa està qualificat de zona comercial amb espais oberts (clau 4.2.d)
La superfície total de l’àmbit discontinu  de la modificació és de 11.079,23 m2.  

ÀMBIT DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES:
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