1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7835 - 20.3.2019
CVE-DOGC-A-19074085-2019

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
ANUNCI d'informació pública del projecte de Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030 i la seva avaluació
ambiental estratègica
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha elaborat el projecte de Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030,
un instrument mitjançant el qual es determinen les gran línies de planificació i ordenació de les infraestructures
i els serveis del sistema portuari català, en el marc de les directrius que estableix el planejament territorial
general.
El Pla de Ports té caràcter de pla territorial sectorial, d'acord amb la Llei 23/1983 de política territorial, s'ha de
tramitar i aprovar d'acord amb el que disposa aquesta norma, i conté l'avaluació ambiental estratègica
requerida de conformitat amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
El Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030 es planteja en vista a la superació temporal i estratègica del Pla de
Ports anterior, que es va desenvolupar per a l'horitzó temporal 2007-2015. Els resultats de l'anterior Pla de
Ports queden reflectits en l'actual sistema portuari català, caracteritzat per la seva maduresa des del punt de
vista de les infraestructures. Atès que la majoria d'infraestructures ja estan desenvolupades, cal d'ara en
endavant focalitzar l'esforç en optimitzar-les i gestionar-les per aprofitar tot el seu potencial, fomentant alhora
la modernitat de les instal·lacions.
Amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats detectades i a l'esmentada funció del Pla de Ports de
Catalunya Horitzó 2030, l'orientació d'aquest és principalment estratègica, marcant criteris que estableixin les
bases de desenvolupament del sistema portuari català i facilitin la presa de decisions en matèria de gestió i
infraestructures.
D'acord amb el que disposen l'article 33 de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya, l'article 52 del
Decret 258/2003, de 21 d'octubre, d'aprovació del Reglament de desenvolupament de la Llei 5/1998, de 17
d'abril, de ports de Catalunya, i l'article 21 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental,
s'acorda obrir un període d'informació pública per un termini de 45 dies a partir de la publicació d'aquest
Anunci.
En el termini assenyalat es pot consultar el projecte de Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030, la seva
avaluació ambiental estratègica, la memòria general i l'informe d'impacte econòmic i social a la web del
Departament de Territori i Sostenibilitat a l'apartat d'informació pública
(http://territori.gencat.cat/informaciopublica), així com a la pàgina web del tauler electrònic de la Generalitat
de Catalunya e-tauler (https://tauler.seu.cat), a fi de formular les al·legacions o les observacions que
considerin oportunes.
Les observacions, els suggeriments o les al·legacions es poden presentar davant la Direcció General de
Transports i Mobilitat, en qualsevol dels registres previstos per l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Igualment, es poden presentar telemàticament mitjançant el formulari del tràmit "petició genèrica" de l'Oficina
Virtual de Tràmits, indicant a l'assumpte "Al·legacions al projecte de Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030",
adreçat al Departament de Territori i Sostenibilitat i amb indicació que el tema és "Mobilitat i transports".

Barcelona, 15 de març de 2019

Pere Padrosa i Pierre
Director general de Transports i Mobilitat
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