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ESTAT

1.- Base Serveis tècnics i territorials de l'Ajuntament d'El Papiol.Signat 26/01/2021 14:12
2.- Secretari general i Interventor de l'Ajuntament d'El Papiol.Signat 26/01/2021 17:45

APROVAT
26/01/2021 17:45

DEPARTAMENT DE SERVEIS TÈCNICS TERRITORIALS

REGISTRE ELECTRÒNIC
SORTIDA DOCUMENTS

EXPEDIENT E: 2020_02225

MD2098

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12652215 UCL1V-QF1SO-OZXIP A2B161D98EABE234315D920955FA884C657E4BC4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

CONSORCI DEL PARC NATURAL DE
LA SERRA DE COLLSEROLA
CTRA. DE L’ESGLÉSIA, 92
08017 BARCELONA
Sol·licitud d’informe.

Senyor/a,
En aquesta Administració s’ha iniciat un procediment relatiu al projecte ordinari d’obres
anomenat Projecte Executiu d’Urbanització del Futur Parc de les Escletxes del Papiol,
als efectes que en prengueu coneixement i emeteu l’informe pertinent, d’acord amb el punt
10 de l’informe tècnic núm. 208/20 emès per l’arquitecta municipal, relatiu a la “tramitació de
l’Avaluació d’Impacte Ambiental d’aquest projecte, atès que l'àmbit es troba dins el Parc
Natural de la Serra de Collserola, li és d’aplicació l’article 7.2.b) de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’avaluació ambiental, segons el qual són objecte d’avaluació d’impacte
ambiental simplificada els projectes que puguin afectar de manera apreciable, directament
o indirecta, a espais protegits de la xarxa Natura 2000.
No obstant, donat que el Projecte no és susceptible de causar efectes adversos
apreciables sobre l’espai de la xarxa Natura 2000, caldrà sol·licitar informe al
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, com a òrgan competent per a la
gestió de l’espai protegit, per tal d’acreditar aquest circumstància, d’acord amb la
disposició addicional setena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.”
Us adjuntem al present escrit la documentació que tot seguit es relaciona:



Informe tècnic núm. 208/20 de data 12.11.2020
Notificació de l’Acord del Ple Municipal núm. 0604P21 de data 20.01.2021.

Per a qualsevol aclariment al respecte podeu posar-vos en contacte amb la Sra. Tanit
Guàrdia i Sànchez del Departament de Serveis Tècnics Territorials.

Finalment us dono trasllat de la present, pel vostre coneixement i als efectes que
corresponguin.
Proposta,
Carolina Fabra Jiménez
RESPONSABLE DE TRAMITACIÓ

Conforme,
Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI GENERAL
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