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ANUNCI d’informació pública sobre la aprovació inicial del Pla director urbanístic 
d'ordenació del front litoral en l'àmbit de les Tres Xemeneies 
 
 
 
Documents 

 
- Document comprensiu       

- Memòria         

- Normativa urbanística 

- Normativa urbanística (versió es) 

- Estudi ambiental estratègic 

- Estudi d’avaluació de la mobilitat generada      

- Bases tècniques i econòmiques       

- Memòria social         

- Procés de participació ciutadana       

- Estudi d’integració paisatgística 

 

 

 

Plànols d’informació 

 
- i.01. Marc territorial 

- i.02. Emplaçament 

- i.03. PTMB: Sistema d’espais oberts i estratègies urbanes 

- i.04.1. Planejament vigent. Classificació del sòl  

- i.04.2. Planejament vigent. Qualificació del sòl. Àmbit PDU 

- i.04.3. Planejament vigent. Qualificació del sòl. Sector PDU 

- i.05. Ortofotomapa 

- i.06. Topogràfic 

- i.07. Usos. Cobertes de sòl       

- i.08. Estructura de la propietat del sòl      

- i.09.1. Xarxa de comunicacions viàries i ferroviàries 

- i.09.2. Xarxa de vianants i bicicletes      

- i.10. Afectacions i servituds sectorials 

- i.11.1. Esquema xarxa de serveis existents: Aigua 

- i.11.2. Esquema xarxa de serveis existents: Sanejament 

- i.11.3. Esquema xarxa de serveis existents: Xarxa freàtica 

- i.11.4. Esquema xarxa de serveis existents: Electricitat alta tensió   

- i.11.5. Esquema xarxa de serveis existents: Electricitat mitja tensió   

- i.11.6. Esquema xarxa de serveis existents: Gas     

- i.11.7. Esquema xarxa de serveis existents: Galeries de serveis   

- i.11.8. Esquema xarxa de serveis existents: Telecomunicacions   

 

 

 

 

http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/pdu_3x_ai1_comprensiu.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/pdu_3x_ai2_memoria.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/pdu_3x_ai3_normativa.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/pdu_3x_ai3_normativa.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/pdu_3x_ai3_normativa_versio_es.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/pdu_3x_ai5_ambiental.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/pdu_3x_ai6_mobilitat.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/pdu_3x_ai7_economic.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/pdu_3x_ai8_1_memoria_social.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/pdu_3x_ai8_2_participacio.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/pdu_3x_ai8_3_paisatgistic.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/i01_marc_territorial.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/i02_emplacament.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/i03_ptmb.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/i04_1_classificacio.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/i04_2_qualificacio_pdu.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/i04_3_qualificacio_sector.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/i05_ortofotomapa.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/i06_topografic.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/i07_usos.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/i08_propietat.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/i09_1_vialitat_ferrocarril.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/i09_2_vianants_bicicletes.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/i10_afectacions.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/i11_1_aigua.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/i11_2_sanejament.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/i11_3_freatic.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/i11_4_electricitat_alta.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/i11_5_electricitat_mitja.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/i11_6_gas.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/i11_7_galeries.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/i11_8_telecomunicacions.pdf
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Plànols d’ordenació 
 
 

- o.00. Àmbit de suspensió de llicències 

- o.01. Desenvolupament del PDU. Àmbits d’actuació 

- o.02. Qualificació del sòl. Àmbit PDU      

- o.03.1. Qualificació del sòl. Sector Tres Xemeneies    

- o.03.2. Ordenació volumètrica de l’edificació     

- o.04.1.a. Ordenació indicativa alternativa 1. Planta volumètrica   

- o.04.1.b. Ordenació indicativa alternativa 1. Alçats i seccions 

- o.04.2.a. Ordenació indicativa alternativa 2. Planta volumètrica   

- o.04.2.b. Ordenació indicativa alternativa 2. Alçats i seccions   

- o.05.1. Esquema xarxa viària dins l’àmbit metropolità    

- o.05.2. Xarxa viària        

- o.05.3. Xarxa bicicletes       

- o.06.1. Esquema xarxa de serveis proposats: Aigua    

- o.06.2. Esquema xarxa de serveis proposats: Sanejament 

- o.06.3. Esquema xarxa de serveis proposats: Xarxa freàtica    

- o.06.4. Esquema xarxa de serveis proposats: Electricitat mitja tensió   

- o.06.5. Esquema xarxa de serveis proposats: Electricitat tubulars   

- o.06.6. Esquema xarxa de serveis proposats: Gas    

- o.06.7. Esquema xarxa de serveis proposats: Distribució fred i calor   

- o.06.8. Esquema xarxa de serveis proposats: Telecomunicacions 

 
 
 
 
 
 
 
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 

 

 
 

http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/o00_suspensio_llicencies.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/o01_desenvolupament.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/o02_qualificacio_PDU.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/o03_1_qualificacio_sector.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/o03_2_ordenacio_volumetrica.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/o04_1a_alternativa_1_planta.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/o04_1b_alternativa_1_seccions.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/o04_2a_alternativa_2_planta.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/o04_2b_alternativa_2_seccions.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/o05_1_esquema_viari.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/o05_2_vialitat.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/o05_3_bicicletes.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/o06_1_aigua.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/o06_2_sanejament.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/o06_3_freatic.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/o06_4_electricitat_mitja.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/o06_5_electricitat_tubulars.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/o06_6_gas.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/o06_7_fred_calor.pdf
http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_3X_AI/o06_8_telecomunicacions.pdf
http://territori.gencat.cat/tractament_dades_drets
http://territori.gencat.cat/tractament_dades_006
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