ANUNCI d’informació pública sobre la aprovació inicial del Pla director urbanístic del
Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès

Documents
-

Document comprensiu
Memòria
Normes urbanístiques
Memòria social
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
Avaluació econòmica i financera
Informe de sostenibilitat econòmica
Avaluació d’impacte en salut

Estudi ambiental estratègic
-

Memòria
Annexes
Plànols

Estudi d’obres bàsiques
-

Memòria
Geotècnia 1
Geotècnia 2
Geotècnia 3
Traçat
Xarxa serveis existents
Xarxa serveis
Plànols
Pressupost

Annexos
-

Suggeriments
Estudi BLEVE
Justificació titularitat art. 99
Estudi hidràulic
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Plànols d’informació
-

I.01.1. PGM 1976. Plànol Pla general àmbit metropolità
I.02.1. Evolució del desenvolupament urbanístic. (Planejament anterior)
I.02.2. Evolució del desenvolupament urbanístic (Ortofotos)
I.03.1. Emplaçament (e 1/50.000)
I.03.2. Emplaçament (e. 1/25.000)
I.03.3. Emplaçament (e. 1/10.00)
I.04.1. Ortofoto
I.04.2. Topogràfic
I.05. Condicionants i afectacions sectorials
I.06.1. Estructura de la propietat

Plànols d’ordenació
-

O.1.1a Proposta d’ordenació general (Emplaçament)
O.1.1b Proposta d’ordenació general (Emplaçament)
O.1.2 Proposta d’ordenació general (Planta)
O.1.3a Proposta d’ordenació general (Seccions/Alçats)
O.1.3b Proposta d’ordenació general (Seccions/Alçats)
O.2.1 Qualificació del sòl
O.2.1a Qualificació del sòl. Detall 1: Zona Corredor verd
O.2.1b Qualificació del sòl. Detall 2: Zona Parc de la ciència
O.2.1c Qualificació del sòl. Detall 3: Zona Barri residencial
O.3.1 Condicions d’ordenació de l’edificació
O.3.1a Condicions d’ordenació de l’edificació. Detall 1: Zona Corredor verd
O.3.1b Condicions d’ordenació de l’edificació. Detall 2: Zona Parc de la ciència
O.3.1c Condicions d’ordenació de l’edificació. Detall 3: Zona Barri residencial
O.3.2a Proposta d’ordenació de l’edificació (no normatiu)
O.3.2b Proposta d’ordenació del sistema d’espais lliures i viari (no normatiu)
O.4 Estructura viària
O.5 Cessions de sistemes
O.6 Tipologia d’habitatges i usos
O.7 Pla d’etapes
O.8 Condicionants i afectacions sectorials (Compatibilitat amb la proposta
d’ordenació)
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En cas que feu al·legacions o observacions:
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Identificació del tractament: “Informacions públiques”.
Responsable del tractament: Secretaria General.
Finalitat del tractament: gestionar el tràmit d’informació pública en procediments de diferents àmbits competencials del
Departament.
Legitimació: exercici de poders públics.
Destinataris: les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hagueu consentit
prèviament. Per a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la provisió dels serveis TIC per
compte del responsable.
Drets de les persones interessades: Sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o l’oposició al
tractament. http://territori.gencat.cat/tractament_dades_drets
Informació addicional: Si voleu ampliar aquesta informació consulteu la fitxa descriptiva del tractament que es farà de les
vostres dades personals: http://territori.gencat.cat/tractament_dades_006
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