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GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
OFICINA TERRITORIAL D’ACCIO I AVALUACIO
AMBIENTAL DE BARCELONA
C/ ARAGO, 244-248
08007 BARCELONA
Sol·licitud informe.
Exp. URB 049-20

Senyor/a,
Faig referència al vostre escrit de data 28.04.2020 (R.E. núm. 1.700 de data 28.04.2020)
relatiu al requeriment d’informació complementària del Projecte en sòl no urbanitzable per
a l’ampliació de l’edifici principal del cementiri de Roques Blanques per a l’exercici de
l’activitat de forn crematori, al terme municipal del Papiol.
En relació a l’assumpte indicat, us comunico que per part de l’arquitecta municipal
d’aquest Ajuntament, s‘ha subscrit i signat el document de data 05/05/2020 (CPV.
37UPM-IDUC9-QC8J7) que s’insereix (totalment) a continuació:
“Informe referent a la sol·licitud de llicència d’obres majors formulada pel senyor ALBERT GIL
MARGALEF en representació de l’empresa BATLLE I ROIG ARQUITECTURA en data 31 de
gener de 2020 amb registre d’entrada núm. 360, per a l’ampliació i reforma dels serveis
generals del cementiri de Roques Blanques del Papiol,
Vista la documentació presentada pel senyor JAVIER LAMATA DEL VALLE en representació de
l’empresa GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBER, SL en data 13 de març de 2020 amb
registre d’entrada núm. 1.151, sol·licitant l’inici de l’avaluació de l’impacte ambiental simplificada,
Vista la tramesa de documentació ambiental a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de
Barcelona amb registre d’entrada núm.640 de data 18 de març de 2020,
Vist el requeriment emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona entrat
en aquest Ajuntament en data 28 d’abril de 2020 i registre d’entrada núm.1.700,
Vista la documentació aportada pel senyor JAVIER LAMATA DEL VALLE en representació de
l’empresa GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBER, SL en data 4 de maig de 2020 amb
registre d’entrada núm. 1.1749, s’emet el següent,
INFORME
Vista la documentació ambiental redactada pel senyor Lluís Fructuoso Barea, consultor ambiental,
es comprova que la sol·licitud d’inici d’avaluació de l’impacte ambiental simplificada en data 13 de
març de 2020 amb registre d’entrada núm. 1.151, va acompanyada d’un document en format
electrònic, signat digitalment i amb tots els continguts establerts en l’article 45 de la Llei 21/13
d’Avaluació Ambiental, que s’ha incorporat un apartat específic per a l’avaluació de les
repercussions del projecte en l’espai Xarxa Natura 2000 afectat.
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Per tant, s’informa FAVORABLEMENT per a la seva tramesa a l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental de Barcelona, adjuntant el projecte bàsic d’obres presentat en data 31 de
gener de 2020 amb registre d’entrada núm. 360.
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També s’avança la documentació referent a la sol·licitud de la llicència ambiental.
Tota la documentació a enviar a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona
anirà signada amb metadades que acreditin la seva condició de còpia i que es visualitzin en
consultar document.
El que s’informa als efectes oportuns. L’arquitecta municipal. Tanit Guàrdia i Sànchez.”

Complementàriament, us adjuntem al present escrit la documentació que tot seguit es
relaciona:











Memòria Tècnica del projecte d’ampliació i reforma – Gener 2020.
Projecte Bàsic – Part 1 (Octubre 2019).
Projecte Bàsic – Part 2 (Octubre 2019).
Projecte Bàsic – Part 3 (Octubre 2019).
Projecte Bàsic – Part 4 (Octubre 2019).
A01 – Situació i secció.
A02 – Emplaçament i accessibilitat.
A03 – Evacuació i Sectorització.
A04 – Prevenció.
A05 – Climatització.

Per a qualsevol aclariment al respecte podeu posar-vos en contacte amb 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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