
 

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori 
 

ANUNCI d'informació pública de l’aprovació inicial del Pla director urbanístic 
de revisió dels sòls no sostenibles de Malgrat de Mar a Alcanar  
 
 
Document I  
 

- Document comprensiu 
 
 
Document II  
 

- Memòria de la informació 
 
 
Document III  
 

- Memòria general de l’ordenació 
 

- Memòries específiques i proposta d’actuació 
 

- Municipis de l’àmbit funcional metropolità: Alt Maresme 
- Municipis de l’àmbit funcional metropolità: Arenys de Mar 
- Municipis de l’àmbit funcional metropolità: Mataró i Baix Maresme 
 
- Municipis de l’àmbit funcional del Penedès: Garraf  

 
- Municipis de l’àmbit funcional del Penedès: Baix Penedès, part 1  
- Municipis de l’àmbit funcional del Penedès: Baix Penedès, part 2  
 
- Municipis de l’àmbit funcional del Camp de Tarragona: Tarragonès, part 1 
- Municipis de l’àmbit funcional del Camp de Tarragona: Tarragonès, part 2 
- Municipis de l’àmbit funcional del Camp de Tarragona: Tarragonès, part 3 
 
- Municipis de l’àmbit funcional del Camp de Tarragona: Baix Camp, part 1 
- Municipis de l’àmbit funcional del Camp de Tarragona: Baix Camp, part 2 
 
- Municipis de l’àmbit funcional de les Terres de l’Ebre: Montsià, part 1 
- Municipis de l’àmbit funcional de les Terres de l’Ebre: Montsià, part 2 

 
 
Document IV  
 

- Normativa 
 
 
Document V  
 

- Participació institucional i pública 
 
 
Document VI  
 

- Estudi Ambiental Estratègic 
 
 

http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/I_Document_comprensiu_PDU_Inicial.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/II_Memoria_Info_PDU_Inicial.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/II_Memoria_Info_PDU_Inicial.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/IIIa_Memoria_Ord_PDU_Ini.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/IIIb_1_Maresme_Part1.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/IIIb_1_Maresme_Part2.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/IIIb_1_Maresme_Part3.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/IIIb_2_Garraf.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/IIIb_2_BaixPenedes_Part1.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/IIIb_2_BaixPenedes_Part2.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/IIIb_3_Tarragones_1.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/IIIb_3_Tarragones_2.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/IIIb_3_Tarragones_3.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/IIIb_3_BaixCamp_1.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/IIIb_3_BaixCamp_2.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/IIIb_4_BaixEbre_Montsia_1.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/IIIb_4_BaixEbre_Montsia_2.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/IV_Normativa_Inicial.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/V_Participacio_inicial_PDU_MMA.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/VI_EAE_PDURSNS_MMA.pdf
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Document VII  
 

- Bases tècniques i econòmiques 
 
 
Document VIII: Documentació gràfica  
 

- Plànols d’informació 
 

- i.01 Àmbit del Pla director 
- i.02 Adaptació del planejament general al PTP 
- i.03 Metropolità de Barcelona – Ortofotomapa 
- i.03 Penedès – Ortofotomapa 
- i.03 Camp de Tarragona – Ortofotomapa 
- i.03 Terres de l’Ebre – Ortofotomapa 
- i.04 Metropolità de Barcelona – Pendents 
- i.04 Penedès – Pendents  
- i.04 Camp de Tarragona – Pendents 
- i.04 Terres de l’Ebre – Pendents 
- i.05 Metropolità de Barcelona – Sistema d’espais naturals protegits 
- i.05 Penedès – Sistema d’espais naturals protegits 
- i.05 Camp de Tarragona – Sistema d’espais naturals protegits 
- i.05 Terres de l’Ebre – Sistema d’espais naturals protegits 
- i.06 Metropolità de Barcelona-  Pla territorial parcial 
- i.06 Penedès - Pla territorial parcial 
- i.06 Camp de Tarragona - Pla territorial parcial 

- i.06 Terres de l’Ebre - Pla territorial parcial  
 
 

- Plànols d’ordenació 
 

- o.01 Proposta d’actuació 
- o.01.MB - Àmbits amb suspensió de tramitacions i llicències - Metropolità de 

Barcelona 
- o.01.PE - Àmbits amb suspensió de tramitacions i llicències - Penedès 
- o.01.CT - Àmbits amb suspensió de tramitacions i llicències - Camp de Tarragona 
- o.01.TE - Àmbits amb suspensió de tramitacions i llicències - Terres de l’Ebre

  
 
 
Document IX: Annexos  
 

- Metodologia i Fonts cartogràfiques, bibliogràfiques i acrònims 
- Anàlisi demogràfica, econòmica i social i Anàlisi comparativa de les projeccions 

demogràfiques 
- Estudis de l’Observatori del Territori 
- Estudi per a la identificació de riscos geològics 
- Certificats emesos pels ajuntaments 
- Informes 
- Plànols Aviació civil  

 

 
 
 
 

http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/VII_Bases_tec_eco.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/VII_Bases_tec_eco.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/i01_Ambit_Pla_Director.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/i02_Adaptacio_del_planejament_general_al_PTP.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/i03_01_MB_Ortofotomapa.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/i03_02_PE_Ortofotomapa.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/i03_03_CT_Ortofotomapa.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/i03_04_TE_Ortofotomapa.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/i04_01_MB_Sols_amb_pendent.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/i04_02_PE_Sols_amb_pendent.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/i04_03_CT_Sols_amb_pendent.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/i04_04_TE_Sols_amb_pendent.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/i05_01_MB_Sistema_dEspais_Naturals_Protegits.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/i05_02_PE_Sistema_dEspais_Naturals_Protegits.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/i05_03_CT_Sistema_dEspais_Naturals_Protegits.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/i05_04_TE_Sistema_dEspais_Naturals_Protegits.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/i06_01_MB_Pla_territorial_parcial.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/i06_02_PE_Pla_territorial_parcial.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/i06_03_CT_Pla_territorial_parcial.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/i06_04_TE_Pla_territorial_parcial.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/o01_00_Proposta_Actuacio.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/o01_01_MB_Ambits_amb_suspensio_tramitacions_i_llicencies.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/o01_01_MB_Ambits_amb_suspensio_tramitacions_i_llicencies.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/o01_02_PE_Ambits_amb_suspensio_tramitacions_i_llicencies.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/o01_03_CT_Ambits_amb_suspensio_tramitacions_i_llicencies.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/o01_04_TE_Ambits_amb_suspensio_tramitacions_i_llicencies.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/o01_04_TE_Ambits_amb_suspensio_tramitacions_i_llicencies.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/IX_A_1_2_Metodologia_Fonts.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/IX_A_3_4_Demo_Projeccions.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/IX_A_3_4_Demo_Projeccions.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/IX_A_5_Estudis_OT.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/IX_A_6_EIRG.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/IX_A_7_certificats.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/IX_A_8_informes.pdf
http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_rsns_MMA_AI/IX_A_9_aviacio_civil.pdf
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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 

 

 

 
 

http://territori.gencat.cat/tractament_dades_drets
http://territori.gencat.cat/tractament_dades_006
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