ANUNCI d'informació pública sobre l’Aprovació inicial del Pla director
urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles dels municipis de l'Alt Pirineu
que afecta als termes municipals d’Alp, Llívia, Puigcerdà, Alt Àneu, Arsèguel,
La Vall de Boí, Bellver de Cerdanya, Espot, Isòvol, Lladorre, Llavorsí, Llimiana,
Conca de Dalt, la Pobla de Segur, el Pont de Suert, Rialp, Salàs de Pallars,
Sarroca de Bellera, Senterada, la Seu d'Urgell, Sort, Talarn, Tírvia, la Torre de
Cabdella, Vall de Cardós i Josa i Tuixén

Documents
-

Document comprensiu

Memòria de la informació
-

Memòria de la informació

Memòria d’ordenació
-

Memòria d’ordenació
Memòria municipis de l’Alt Urgell
Memòria municipis de l’Alta Ribagorça
Memòria municipis de la Cerdanya
Memòria municipis del Palars Jussà
Memòria municipis del Pallars Sobirà

Altres documents
-

Normativa
Informe del Programa de participació ciutadana
Documentació ambiental
Bases tècniques i econòmiques
Annexos
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Documentació gràfica
-

Coberta documentació gràfica
Municipis amb planejament general anterior al PTAPIA
Ortofotomapa
Mapa dels sòls de pendent
PEIN i Xarxa Natura 2000
Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran
Àmbits dels Plans directors urbanístics a l’Alt Pirineu
Municipis objecte d’actuacions amb planejament general anterior al PTAPIA
Àmbits amb suspensió de tramitacions i de llicències

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
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