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En compliment d’aquests preceptes, el projecte de Pla de transport de viatgers de 
Catalunya 2020 es va sotmetre al tràmit d’informació pública i institucional mitjan-
çant un anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC. núm. 6894, 
de 17 de juny de 2015) i la corresponent tramesa institucional a diverses entitats. 
Posteriorment, mitjançant anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC. núm. 6920, de 24 de juliol de 2015) es va ampliar el termini d’informació 
pública, que finalitzava el dia 1 de setembre de 2015, fins al dia 1 d’octubre de 2015.

Les al·legacions i observacions formulades en aquests tràmits d’informació públi-
ca i institucional han estat degudament valorades i s’han introduït les modificacions 
pertinents en el Pla.

Així mateix, el projecte de Pla s’ha sotmès als informes del Consell de la Mobi-
litat, del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, de la Comissió Cata-
lana del Trànsit i Seguretat Viària i de la Comissió de Govern Local de Catalunya, i 
al dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

D’altra banda, en compliment de la normativa aplicable sobre avaluació ambiental 
de plans i programes, el Pla s’ha sotmès al procediment d’avaluació ambiental estra-
tègica, el qual va concloure amb la Resolució TES/2715/2016, de 23 de novembre, en 
la qual es formula la declaració ambiental estratègica del Pla amb caràcter favorable.

Per tot això, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, el Govern

Acorda:
1. Aprovar el Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020, que s’adjunta com 

annex a aquest Acord.
2. Disposar la publicació d’aquest Acord d’aprovació del Pla al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya. El Pla es pot consultar al web del Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat (www.gencat.cat/territori).

3. Donar compte al Parlament de l’aprovació del Pla de transport de viatgers de 
Catalunya 2020, en els termes que preveu l’article 6.4 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, 
de la mobilitat.

Barcelona, 7 de març de 2017
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 345)

En el BOPC 345, a la pàgina 64

A la base 6.1.1. Segon exercici
On hi diu: 
«Un d’aquests temes haurà d’ésser extret d’entre els temes 13 a 23 i l’altre, d’entre 

els temes 24 a 35.»

Hi ha de dir: 
«Un d’aquests temes haurà d’ésser extret d’entre els temes 12 a 23 i l’altre, d’entre 

els temes 24 a 35.»

http://www.gencat.cat/territori
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