
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 25 de maig de 2015, pel qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei de canvi
climàtic.

El Departament de Territori i Sostenibilitat està tramitant l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic.

Amb la finalitat de permetre la participació de la ciutadania en el procés d’elaboració de l’Avantprojecte de llei
esmentat, i de conformitat amb el que estableix l’article 36.4 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitat i del Govern, i l’article 16.2 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es
regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi
ambient, aquest se sotmet a informació pública, durant el termini de 15 dies hàbils a comptar a partir de
l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Podeu consultar el text de l’Avantprojecte de llei i la documentació complementària a la pàgina web del
Departament de Territori i Sostenibilitat seguint l’enllaç següent:

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/09_informacio_publica/medi-ambient-i-sostenibilitat/, així com
a la seu de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Direcció General de Polítiques Ambientals (Av. Diagonal,
523-525, 08029 Barcelona), en hores d’oficina i formular les observacions, suggeriments o al·legacions que es
considerin oportunes. La documentació és a disposició del públic també als serveis Territorials del Departament
de Territori i Sostenibilitat a Barcelona (C/ d’Aragó, 244-248 08007 Barcelona); a Girona (Pl. Pompeu Fabra, 1,
17002 Girona); a Lleida (C/ Clot de les Monges, 6-8 25007 Lleida); a Tarragona (C/ Anselm Clavé, 1 (Casa
Gasset) 43004 Tarragona; a les Terres de l’Ebre (Av. de la Generalitat, 116 43500 Tortosa) ; a la Catalunya
Central (C/ Àngel Guimerà, 14, 08241 Manresa) i a l’Alt Pirineu i Aran (Ptge. Alzina, 3 25700 La Seu d’Urgell).

 

Barcelona, 25 de maig de 2015

 

Marta Subirà i Roca

Directora general de Polítiques Ambientals
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