ANNEX I
Llistat (no exhaustiu) de projectes que afecten temes ambientals relatius al Parc natural del
Montseny o als seus límits, gestionats posteriorment a l’anul·lació del Pla Especial de
protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny (desembre de 2016)

Data
març 2017

Títol
Modificació puntual de les NN SS de PP UU del municipi de Viladrau,
qualificació del sòl pel sistema d'abastament d'aigua potable (aprovació
inicial Ajuntament).

abril 2017

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Viladrau (OTAABA20170035, URB
041-17).

juliol 2017

Projecte en sòl no urbanitzable per la rehabilitació de l'edifici annex a
l'ermita de Santa Magdalena, TM de Fogars de Montclús
(OTAABA20170094, AIA 016-17).

agost 2017

Pla especial projectual per la intervenció a l'actual sistema d'abastament
d'aigua a Viladrau.

setembre 2017

Sol·licitud de concessió d'explotació d'aigües subterrànies de l'empres
Liquats Vegetals SA, al terme municipal de Viladrau (Osona).

novembre 2017

SANT CELONI: Repotenciació de la línia aèria de transport d'energia
elèctrica a 220kV, simple circuit Red Eléctrica de España.

novembre 2017

Avanç del Pla Especial Urbanístic de l'Hotel de Santa Fe de Montseny, del
terme municipal de Fogars de Montclús (OTAABA20140260-URB 224-14).

febrer de 2018

Aprovació inicial Pla Especial Urbanístic de desenvolupament sistema
abastament d'aigua potable. Ajuntament de Viladrau.

juny 2018

Projecte executiu de la segona fase de pavimentació del camí veïnat de
Vilaseca, al terme municipal de Montseny. Ref.: (OTAABA20170185 - 12917).
Projecte d'urbanització per la millora de l'accessibilitat de vianants al nucli
urbà de Montseny (aprovació inicial).

juny 2018
juny 2018

POUM del Municipi de Viladrau (aprovació inicial).

juliol 2018

Pla parcial urbanístic de Can Poi (la Garriga), (OTAABA20180017).

juliol 2018

Pla zonal de carreteres de la Diputació de Barcelona.

juliol 2018

Projecte pavimentació camí de La Costa del Montseny a Can Riera de
Ciuret. Fogars de Montclús (OTAABA20180107-135-18).
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setembre 2018

Modificació puntual del POUM per precisar la regulació dels supòsits
d'actuacions previstes d'usos forestals i d'activitats silvícoles al terme
municipal de Santa Ma de Palautordera (OTAABA20170191-097-17).

octubre 2018

Projecte pavimentació camí de Can Rovira a Can Satanàs. Fogars de
Montclús (OTAABA20180108-136-18).

gener 2019

Projecte de pavimentació del camí de la carretera BV-5114 a Mosqueroles
fase 1, del terme municipal de Fogars de Montclús (OTAABA20180206 259-18).

febrer 2019

Projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable per a la implantació de
l'estació depuradora. Liquats Vegetals, S. A. Exp. 3643-19 (OAA20190007).

febrer 2019

Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal del sector A i
el sector B, al terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor
(OTAABA20180214 - 245-18).

març 2019

Avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal de la Garriga
(OTAABA20190053 - 072-19).

Sant Celoni, 29 de març de 2019
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