Pla director urbanístic aeroportuari de l’aeròdrom de la Cerdanya, que afecta
als municipis d’Alp, Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger, Isòvol, Prats i
Samsó i Urús
Documents de l’aprovació inicial

Memòria
Memòria

Plànols d’informació
Emplaçament
•
•

•
•
•

Planejament territorial vigent
Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran
Planejament urbanístic vigent
Pla Director Urbanístic de la Cerdanya
Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal als municipis de la Cerdanya
Estructura general del territori i classificació del sòl: Das
Estructura general del territori i classificació del sòl: Fontanals
Pla Intermunicipal Coordinador de la Cerdanya / POUM Alp (aprovació inicial)
Planejament aeronàutic anterior
Pla Director de l’Aeròdrom de la Cerdanya. Sistema general aeroportuari
Sistema general aeroportuari POUPM
Superposició amb proposta àmbit PDUA
Estat actual de l’aeròdrom
Infraestructures i edificacions existents
Instal·lacions i serveis existent
Configuració aeronàutica
Ajudes visuals per a la navegació
Infraestructures de mobilitat i accessibilitat
Àrees de risc (identificació dels riscos naturals)
Geomorfologia del terreny

Plànols d’ordenació
• Delimitació de l’àmbit
Fotoplànol
Topogràfic
Adaptació del sistema general aeroportuari (AP)
Definició subsistemes aeroportuaris
• Ordenació del subsistema de moviment d’aeronaus (AP1)
Configuració aeronàutica
Actuacions regulades
• Ordenació subsistema d’activitats aeroportuàries (AP2)
Departament de Territori i Sostenibilitat

•

•

•

Definició de les unitats d’actuació
Proposta funcional
Condicions reguladores
Propostes configuració edificacions hangaratge
Hangars aviació general_01
Hangars aviació general_02
Hangars vol a vela
Criteris generals instal·lacions i serveis
Instal·lacions electricitat, aigua i dipòsits de combustible
Sanejament i drenatge
Procediments de vol. Maniobres d’aproximació (proposta novembre 2012)
Proposta servituds físiques
Municipis afectats i perforacions del terreny en les superfícies limitadores
d’obstacles
Seccions superfícies limitadores d’obstacles
Seccions longitudinals
Seccions transversals
Imatge representativa proposta ordenació (no vinculant)

Normativa
Normativa urbanística i aeronàutica

Programa de les actuacions
Programació de les actuacions
Bases tècniques i econòmiques

Informe ambiental estratègic
Memòria
Annex 1, 2, 3 i 4
Apèndix 1 i 2
Plànols
Emplaçament
Hidrologia
Estructura territorial
Àmbit local
Riscos, sensibilitat ambiental i alternatives

Mobilitat
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG)
Altres documents
Estudis justificatius i complementaris
Informació cadastral i afectacions
Proposta de servituds aeronàutiques
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