
ANNEX AL CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS

S’annexa al catàleg del camins aprovat definitivament en la sessió el Ple de 
la corporació de 30 de març de 2017, les següents correccions de dades:

Fitxa 26. Camí del cementiri de Corro d’Amunt

- Extrem topònim inicial:

On diu: BV 5151 PQ 5+615

Ha de dir:  BV 5151 PQ 5+966

- Descripció i Observacions:

On diu: El camí s’inicia a la carretera BV 5151 PQ 5+615 ....

Ha de dir:  El camí s’inicia a la carretera BV 5151 PQ  5+ 966 ....

Fitxa 32: Caní de can Con a l’Ortega

- Extrem topònim inicial:

On diu: BV5 151 PQ 3+070

Ha de dir: BV5 151 PQ 4+627

- Descripció i Observacions:

On diu: El  camí s’inicia a la carretera BV- 5151, en el PQ 3+070 i 
finalitza en el camí que va de can grau Xic al camí vell de Marata. 
Presenta un suau pendent ascendent, una mica més accentuada en 
el primer tram del camí (primers 250m). Es tracta d’un camí agrícola 
de tot-u que es troba en molt bon estat de conservació.

Ha de dir:  El camí s’inicia a la carretera BV- 5151, en el PQ 4+627 i 
finalitza en el camí que va de can grau Xic al camí vell de Marata. 
Camí amb una pendent mitjana de 9,7% en els primers 200m. Es 
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tracta d’un camí agrícola de tot-u que es troba en molt bon estat de 
conservació.

Les Franqueses del Vallès, document signar electrònicament al marge



D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei 34/2002, de Serveis de la  
Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, les dades personals que subministreu, inclosa la vostra adreça electrònica, s’inclouran en el fitxer automatitzat 
 corresponent i seran objecte de tractament per la unitat administrativa a la qual correspongui el coneixement de l’assumpte d’acord amb la política de protecció 
de dades de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallés.

Les dades personals només seran cedides als òrgans judicials o a autoritats administratives si una llei ho estableix preceptivament, o a altres administracions  
per a l’exercici de les mateixes competències, segons l’article 21 de la LOPD i la resta de legislació aplicable.

Podeu exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment us corresponen adreçant-vos al Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) de  
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès,  mitjançant instància genèrica al nostre web o bé per correu postal a l’adreça següent: Carretera de Ribes, 2 , 08520 
– Les Franqueses del Vallès. Referència: Protecció de dades.
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