
ADMISSIÓ COMUNICAT

NÚM. EXPEDIENT: 10-2015CI25301

DATA PRESENTACIÓ COMUNICAT/REGISTRE:

20/04/2015

NÚM. PRESENTACIÓ COMUNICAT/REGISTRE:

20159032454

NÚM. CONSULTA: 15682941-36

DATA CONSULTA: 20/02/2015

EMPLAÇAMENT

Carrer Independència, 292

Districte: 10 - Sant Martí

Illa: 25150

Parcel·la: 020

Ref. cadastral: 1747820DF3814F0001GM

NIVELL DE PROTECCIÓ

Nivell protecció individual1:

Nivell protecció conjunt1:

TITULAR (SOL·LICITANT)

Comunidad de Propietarios

Adreça: Carrer Independència, 292  Barcelona - 08026

Barcelona

Telèfon: 934417777

e-mail: xavi@mateoarquitectura.com

NIF/CIF : H66230202

REPRESENTANT

Jorge Mateo Aranda

Adreça: Avinguda Paral.lel, 21 Pis 2 2 Barcelona -

08004 Barcelona

Telèfon: 934417777

e-mail: xavi@mateoarquitectura.com

NIF/CIF : 40977550Z

ANTECEDENTS

En la data de presentació del comunicat, el/la titular, o el/la seu/seva representant, comunica a
!"#$%&'()*&'+,%*+-.*'/&+.*(!0'1(.+!*2+2*34*&'2+(5'%(506&27

Actuació en cobertes/terrats - 3f3-OCI•

Bastides i similars que s'ajustin a les condicions generals d'ocupació de la via pública - 3m1-OCI•

CONSIDERACIONS

+86)+(+56&2*,49&50(+:*+!"(:)0220;+:*!+56)%&05('+-.*2*&'('<+2"*)*'*&+!*2+2*34*&'2+56&20:*.(506&27

=*36&2 +!( +&6.)('0>( +>03*&' +!*2 +(5'%(506&2 +*2)*&'(:*2 +( +!"(-(.'(' +antecedents es troben[ 1.-]
26')*2*2 +(! +.930) +:"0&'*.>*&50; +:* +56)%&05(' +()? +!( +-.*2*&'(50; +:* +:65%)*&'(50;

complementària que estipuli la consulta realitzada.
@"#$%&'()*&' +:* +A(.5*!6&( +.*2'( +COMUNICAT :* +!*2 +(5'%(506&2 +*2)*&'(:*2 +( +!"(-(.'('[ 2.-]
antecedents.
@*2+(5'%(506&2+*2)*&'(:*2+(&'*.06.)*&'+2%?$*5'*2+(!+.930)+:"0&'*.>*&50;+:*+56)%&05('+-6:.(&[ 3.-]
començar a realitzar-se !"# $%&'#(# $&)&*+!#+ $&, $-#'#.&"+ $(& $,# $+#/# $0 $(& $,10.-23+ $3245&

construccions, instal·lacions i obres.
60$31&3*#!7$#4#"3$(10"0*0#5$,&3$obres, caldrà haver constituït les garanties o dipòsits exigits per[ 4.-]
la legislació urbanística o sectorial.
@"#$%&'()*&'+*2+.*2*.>(+*!+:.*'+:"0&2-*5506&(.+!"*B*5%50;+:"(,%*2'*2+0+-.65*:0.+*&+56&2*,49&50([ 5.-]
si la legislació vigent així ho exigeix.
El/la titular, o el/la seu/seva representant, resta assabentat que les actuacions han de complir[ 6.-]
'6'*2+!*2+56&:0506&2+,%*+2"0&:0,%*&+*&+(,%*2'+:65%)*&'<+:0&2+!"(-(.'('+condicions.
#,%*2'( +(:)0220; +&6 +*B0)*0B +:* +!"6?!03(50; +:"6?'*&0. +(!'.*2 +(%'6.0'1(506&2 +6 +56)-!0)*&'(.[ 7.-]
(!'.*2+C6.)*2+:"0&'*.>*&50;+,%*+203%0&+-.*5*-'0>*2+:*+56&C6.)0'('+()?+!*2+6.:*&(&5*2+0+!(+.*2'(

de normativa sectorial aplicable en la matèria.
La comunicació prèvia no faculta per exercir actuacions en contra de la legislació urbanística i el[ 8.-]
planejament vigent ni pot substituir a cap altre règim d'intervenció que sigui aplicable d'acord
amb les ordenances vigents.



@*2 +(5'%(506&2 +D(%.(& +:"*2'(. +C0&(!0'1(:*2 +*& +:('( + mesos. es pot prorrogar per la meitat del[ 9.-]
'*.)0&0 +:"*B*5%50; +-.*>02' +0&050(!)*&'< +2*)-.* +,%* +(,%*2'( +()-!0(50; +*2 +56)%&0,%0 +(

!"#$%&'()*&'+(?(&2+:*+!(+:('(+:*+C0&(!0'1(50;+0&:05(:(<+(56)-(&E('+!(+$%2'0C05(50;+(:0*&'F

RESULTAT

@"#$%&'()*&'+:*+A(.5*!6&(+.*2'(+COMUNICAT+:*+!*2+(5'%(506&2+*2)*&'(:*2+(+!"(-(.'('+antecedents.

CONDICIONS

Aquesta ADMISSIÓ COMUNICAT estableix que les actuacions queden subjectes a les següents
condicions:

El titular es compromet a realitzar només les obres que figuren en la documentació•

presentada.
Les obres no minvaran les condicions d'habitabilitat i accessibilitat prèvies, complint-se les•

normes aplicables.
La persona titular i els tècnics que dirigeixen les obres i la seva execució són responsables que•

s'ajustin a la legislació vigent.
L'horari de realització de les obres és de 8 a 21 hores (de 8 a 20 per l'ús de maquinària), de•

dilluns a divendres, segons estableix l'Ordenança del Medi Ambient.
Es donarà compliment a les disposicions normatives vigents sobre protecció i gestió de residus•

de la construcció i demolició.
Es donarà compliment a les disposicions normatives vigents sobre prevenció, condicions de•

seguretat i salut en les obres de construcció.
El contenidor o sac de runes haurà de ser homologat, tapat, identificar el titular i el núm.•

d'expedient, retirar-lo quan estigui ple no deixant-lo més de 24 hores ni els caps de setmana, i
s'haurà d'ubicar d'acord a l'establert a l'Ordenança del Medi Ambient.
Quan l'actuació sigui en un local per destinar-lo a una activitat concreta, l'eficàcia d'aquest•

document resta condicionada al compliment d'una de les condicions següents:
a) Si l'activitat requereix llicència prèvia: Que la tingui concedida amb un projecteo

aprovat que ja les contempli o que no puguin qualificar-se de canvi substancial ni
increment d'aforament.
b) Si l'activitat no requereix llicència prèvia: Que el seu titular presenti, en acabar leso

obres, l'oportú Comunicat d'activitats. El titular no podrà reclamar a l'ajuntament si
fetes les obres resulta no autoritzable o admissible l'activitat.

En cas que l'obressol·licitada estigui ubicada al Districte de :•

Ciutat Vella: En ser una zona de gran importància arqueològica, caldrà comunicaro

amb suficient antelació la data d'inici de qualsevol moviment de terres del subsòl
(fossar d'ascensor, rases d'instal·lacions i altres) al Servei d'Arqueologia de Barcelona
(tfn 932566897) i atenir-se a les condicions que imposa el Decret 78/2002 del 5 de
març (Reglament de protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic (DOGC núm.
3594 de 13/03/02)).
Sarrià-Sant Gervasi: és d'aplicació el Decret de l'Alcaldia del 10-/11/2005, exped. nºo

STJ-5-1-2005, en el que es PROHIBEIX, amb caràcter general, la circulació i/o
estacionament de vehicles de gran tonatge, amb PMA superior a les 18 tones, en les
vies urbanes de titularitat municipal, des de la Ronda de Dalt fins a final de terme,
dins de la zona de Collserola, llevat dels casos en que s'estimi adient atorgar una
autorització excepcional dels òrgans de gestió de tramitació de les llicències
urbanístiques d'obres.
Gràcia: al barri de la Vila de Gràcia NO S'AUTORITZA la ubicació de cap tipus deo

bastida, contenidor, sac de runa o element que estigui a la via pública el dia 3 de
març, festa de St Medir, (en cas que s'escaigui en festiu, el següent dia laborable), i



o
durant la Festa Major, als carrers guarnits des de l'1 al 22 d'agost i la resta de carrers des del 15 al 22.

REFERÈNCIES I LEGALITAT APLICABLE
!"#$%&'($)* +, +-./ +!01#0'"1 +2345#$'6) +7"8(&5"19: +. +-./ +!01#0'"1 +2345#$'6) +;&8"19: +! +-./ +2345#$'6) +<'="5>)#(89: +? +-./ +2345#$'6)(1)
Documental). Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català i Plans Especials de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg.
42$5#(@(8"+13$1$A$5#+B"#'(A&5("1+B'&#$%(#C(2)
D'2$5"5E"+F$%01"2&'"+2$1)+G'&8$2(A$5#+2345#$'H$58(I+J05(8(B"1+$5+1$)+D='$)+-DFG4JD9•
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1$)+2"2$)+2$+8"'L8#$'+B$')&5"1+)$'"5+(581&)$)+$5+$1)+@(#S$')+2$+13,T05#"A$5#+2$+."'8$1&5"*+U11(8658($)+A05(8(B"1)VP+U(5@'"88(&5)+"

13&'2$5"5E"+2$+8&5H(H658("V+(+U2$5W58($)+(+(5@'"88(&5)+"+1$)+&'2$5"58$)+A05(8(B"1)VP+B$'+#"1+2$+%$)#(&5"'+$1)+$SB$2($5#)+"))&8("#)+(

$1)+B&))(=1$)+B'&8$2(A$5#)+)"58(&5"2&')C+;$)+)$H$)+2"2$)+B&2'"5+)$'+#"A=/+(58&'B&'"2$)+"1+U)()#$A"+(5#$%'"#+2$+'$8"B#"8(IV+B$'

a la gestió del procediment de cobrament de tributs i ingressos de dret públic i a Administracions o Ens públics que ho requereixin
$5+$1)+)0BX)(#)+B'$H()#&)+$5+05"+5&'A"+"A=+'"5%+2$+;1$(C+G&2$0+$S$'8('+$1)+2'$#)+23"88/)P+'$8#(@(8"8(IP+8"58$1Y1"8(I+&+&B&)(8(I+B$'

$)8'(#+2('(%(#+"1+F$%()#'$+Z$5$'"1+2$+13,T05#"A$5#*+G1C+["5#+\"0A$+]P+^_^^]+."'8$1&5"P+(52(8"5#+$5+13"))0AB#$*+`0#$1"+2$+?'$#)

LOPD.

INFORMACIÓ A DESTACAR

Fet: ADMISSIÓ COMUNICAT

Número expedient: 10-2015CI25301

Emplaçament: Carrer Independència, 292

Condicions: Les recollides o referenciades en aquest document.

8#+#$(10"0*0$(&$,&3$#*+!#*02"39 G&+56-+-(3('+!"0)-62'+0<+20+2"*25(%<+!*2+3(.(&'0*2+6+:0-H20'2F

Data de finalització de les
actuacions:

Màxim 6 mesos des del seu inici.


