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Planejament urbanístic d’aplicació
General:
- Pla General Metropolità aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976.
Derivat:
- Pla Parcial La Granja, aprovat definitivament en data 7 de març de 1996.
- Modificació puntual del Pla Parcial del sector d’urbanització prioritària La
Granja aprovada definitivament en data 6 de juny de 2006 (modificació del tipus
d’equipament).
- Modificació puntual del Pla Parcial d’Ordenació sector La Granja aprovada
definitivament en data 6 d’octubre de 2010, (regulació dels usos)

No existeix cap planejament en tràmit, que afecti a aquest solar.
Estat actual de la parcel·la, edificació, grau d'urbanització i condició de solar
La parcel·la, reuneix les condicions de solar d'acord l'article 29 del Text Refós de la Llei
d'Urbanisme Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost.
RÈGIM URBANÍSTIC DE SÒL
Classificació urbanística
Segons el planejament vigent aquesta finca està classificada com a
CONSOLIDAT.

SÒL URBÀ

Qualificació del sòl
La qualificació del sòl és, segons el planejament vigent:
Equipament esportiu o sanitari-assistencials (clau E).

Paràmetres d’ordenació i ús d’aplicació
Els paràmetres aplicables a la zona d’equipaments són els definits en les ordenances de la Mp
del Pla parcial, i que són els següents:
1. Tipus d’ordenació: Edificació aïllada, amb possibilitat d’alineació parcial a vial, límit de
zona o altres partions..
2. Separació mínima entre edificacions de solars adjacents: 10 mts.
3. Alçada reguladora màxima: 13,5 mts. (PB+3) PB.
4. Edificabilitat: 2 m2 st/m2 s.
5. Ocupació màxima en PB: 60 %.
6. Usos admesos: centres sanitari-assistencials, socio-sanitaris, geriàtrics, s’admet també
l’aparcament vinculat a l’activitat.
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ALTRES
Atorgament de llicències urbanístiques
Es podran atorgar sobre la finca llicències de nova edificació, d’acord amb les normes,
ordenances i ús del planejament vigent.
Vigència
D'acord amb l'article 105 del decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, aquest certificat té una vigència de sis mesos, a comptar des de la
notificació a les persones interessades.

-

Observacions
S'adjunta:
Plànol de qualificació urbanística.
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