GASETA MUNICIPAL
Butlletí Oficial de l'Ajuntament de Barcelona

21 de Setembre del 2017

Altres anuncis – Llicències d'obres
ANUNCI Llicències d'obres majors concedides el mes de gener de
2017.

Descripció

C A Zona Franca
Pl Alta de Can Clos

61
12

C

Anglí

7

C

Aragó

244

C
C

Aragó
Argenteria

244
67

C

Argenteria

43

Via Augusta

240

C

Ausiàs Marc

16

C

Balmes

160

C

Balmes

178

C

Balmes

243

C

Balmes

76

C

Bascònia

17

Construcció d'una nova marquesina.
Instal·lació
d'ascensor
exterior
en
edifici
plurifamiliar d'habitatges.
Reforma i canvi d'ús d'un local en un habitatge en
planta baixa de 142,71 m2 útils i unes oficines de
57, 35 m2 útils amb accessos independents i
comunicats
Projecte de reparacions puntuals de la façana
posterior i del terrat.
Substitució de fusteria de façana.
Reparació de la cornisa superior de la façana
principal , pati de llums i eliminació d'humitats del
vestíbul d' accés a planta baixa.
Legalització de reforma de local en Planta Baixa i
vestíbul de l'escala de veïns.
Reforma i ampliació de la villa Mayfair, ampliant
l'habitatge en planta soterrani, i reformant la
planta baixa, primera i segona, així com el accés i
jardins.
Subdivisió i canvi d'ús de dos oficines en quatre
habitatges.
Projecte d'instal·lació de nova fusteria a l'entrada
principal de la finca.
Rehabilitació de patis interiors i tancaments de
caixa
d'ascensor
en
edifici
plurifamiliar
entremitgeres.
Reforma i canvi d'ús d'unes oficines a habitatge
sense afectar l'estructura de l'edifici. L'habitatge és
el 2on 3a.
Legalització de la segregació de l'habitatge de P5
en dos (5è1a i 5è2a), i nova segregació del 5è1a
en dos, resultant: 5è1aA , 5è1aB i 5è2a.
Reforma i rehabilitació d'edifici d'habitatges de PB
+ 2, amb canvi d'ús a la planta baixa.
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Descripció

C

Berlin

18

C

Bonaire

3

C

Bruc

77

C

Canvis Nous

7

C

Carabassa

17

Ctra Carmel
C

Casp

C Casp
Rbla Catalunya

19
176
21
35

C

Cera

8

C

Ciències

37

C

Clos De Sant
Francesc
Collblanc

28

C

C

158

Comtessa de
Sobradiel
Pl Concòrdia

4

C

Concòrdia

20

C

Correu Vell

14

11

Remunta de dues plantes pis (quarta i quinta
planta) amb dos habitatges per planta, canvi d'ús
parcial de la planta baixa per ubicar-hi un
habitatge, i instal·lació d'ascensor.
Restauració puntual de les lloses de balcons
deteriorades, revestiment dels paraments del pati
interior de parcel·la, revestiment dels cos d'escala.
Segregació d'un habitatge en dos habitatges ( 22a A i 2-2a B ).
Reforma interior i redistribució de superfície dels
habitatges 2º1ª i 2º2ª sense augment del nombre
d'habitatges.
Intervenció global en edifici entre mitgeres amb
augment del nombre d'habitatges.
Reparació de mur perimetral de la tanca de pedra
que limita la finca del Cottolengo del Padre Alegre
amb el Parc Güell a la banda de l'oest.
Segregació d'una entitat en dos ( PR-1a A i PR-1a
B).
Canvi d'ús d'oficina a habitatge 3r1a.
Pròrroga d'execució de les obres consistents en:
"Projecte de reforma, subdivisió i canvi d'ús de
l'oficina 3r 2a , resultant dos habitatges
denominats 3r 2a A i 3r 2a B."
Substitució d'un aparell elevador per un ascensor,
sense modificació de la distribució.
Construcció de piscina en el pati posterior d'edifici
unifamiliar.
Habitatge unifamiliar entre mitgeres de 204,21 m2
de superfície construïda.
Construcció d'edifici d'habitatges plurifamiliar de
PB+5, àtic i sobreàtic, i 3 plantes soterrani, per a
un total de 51 habitatges, 1 local comercial i
aparcament.
Reforma interior i exterior d'un establiment situat
en Planta Baixa i Altell com a escola d'idiomes.
Reforma interior de local, actuació en façana i
instal·lació rètol.
Canvi d'ús del local baixos primera a habitatge
amb una superfície útil de 60,49 m2.
Intervenció global en edifici amb afectació
estructural, canvi distribució espais comuns i
privatius, modificació i restauració de l'envolvent i
renovació instal·lacions.
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G. V.Corts Catalanes

Descripció
604

C

Cotoners

4

C

Diputació

51

C

Diputació

459

C

Fernando Poo

42

C

Ferran Valls I
Taberner

12

C

França

31

Trav Gracia

10

Trav Gracia

43

C

Industria

82

C

Jaume I

14

C

Joaquin Costa

19

C

Josep Serrano

52

C

Junta De Comerç

6

Via Laietana

48

Via Laietana

37

Via Laietana

6

Gran
rehabilitació
d'edifici
d'oficines
entre
mitgeres, per al seu canvi d'ús a habitatges
plurifamiliar, de PB+9 per a un total de 47
habitatges i 2 locals comercials.
Reparació de les llindes de quatre finestres de
façana principal, a nivell de planta cinquena.
Segregació d'un habitatge en dos (PR-1a A, i PR1a B).
Construcció
de
nova
planta
d'un
edifici
d'habitatges plurifamiliar de 4PS+PB+A+5PP, amb
pas públic de 4 m d'ample en planta baixa que
dóna accés a l'interior d'illa.
Construcció d'edifici plurifamiliar de 12 habitatges i
soterrani amb 16 places d'aparcament.
Reforma i segregació de dos habitatges en tres
habitatges sense afectar l'estructura de l'edifici. Els
habitatges resultants son el 2on 1a A, el 2on 1a B
i el 2on 2a.
Reforma pel canvi d'ús a habitatge de dos entitats
amb ús de local en planta baixa.
Reforma i segregació d'un habitatge existent en
dos habitatges (2on 1a i 2on 2a) sense afectar
l'estructura de l'edifici.
Reforma i canvi d'ús d'oficina a 2 habitatges en
planta primera (porta 1a i porta 2a).
Cobriment de pati de planta quarta per ampliar la
superfície escolar de l'Escola Pública Fructuós
Gelabert (Sup. d'actuació 285,75 m²).
Substitució de les fusteries existents d' alumini en
les plantes des de la 1ª fins la 5ª de la façana
principal de l'edifici ("Hotel Gótico").
Reforç estructural del sostre de l'entresol-porta
primera, arranjament façana principal i espais
comunitaris, restauració façana posterior.
Construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres
amb instal·lació d'ascensor.
Restauració, amb mitjans auxiliars, de la façana
principal d'un edifici entre mitgeres.
Actuacions exteriors puntuals de reparació i
manteniment de la cornisa de la façana principal.
Legalització de les intervencions portades a terme
en una de les façanes principals.
Adequació dels buits arquitectònics a la normativa
vigent de Paisatge Urbà i Protecció del Patrimoni
Arquitectònic.
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Descripció

Pl Lesseps

3

C

Mallorca

661

C

Mallorca

218

C

Marina

1

C

Melcior De Palau

88

C

Mendez Nuñez

9

C

Modolell

43

C

Montevideo

15

C

70

C

Montserrat De
Casanovas
Muntaner

C

Mur

4

C

Numero 50 Zona
Franca

2

412

C Olzinelles
Av Paral·Lel

16
124

C

Pavia

47

C

Pelai

48

C

Pere IV

58

Construcció d'un edifici d'habitatges de nova
planta entre mitgeres , composat de 2 plantes
soterrànies, planta baixa amb altell, 6 plantes pis i
coberta plana.
Construcció
de
nova
planta
d'un
edifici
d'habitatges plurifamiliar amb front als carrers
Mallorca, 661 i Biscaia, 315B, de 2PS+PB+A+5PP.
L'edifici disposarà de 32 habitatges.
Reforma per la divisió de l'habitatge sen dos
habitatges (1er-2aA i 1er-2aB ).
Reforma de local seu del Club Patí Català de Vela
sota el Moll de Marina, col·locació de tanques en el
recinte de la platja i trasllat d'edicle, a la platja del
Somorrostro.
Rehabilitació de la totalitat d'un balcó situat a la
façana principal d'un edifici d'habitatges
Rehabilitació de la façana posterior, restauració de
revestiment, paviments de balcons, fusteries, etc.
Reforma i canvi d'ús d'unes oficines en dos
habitatges sense afectar l'estructura de l'edifici. Els
habitatges resultants son el 1er 1a i el 1er 2a.
Construcció d'edifici destinat a equipament per a
serveis de llar-residència i residència assistida, de
planta soterrani, planta baixa i dues plantes pis.
Instal·lació de dos ascensors en l'exterior d'edifici
plurifamiliar aïllat.
Divisió d'habitatge en dos habitatges (1er 1a i 1er
2on).
Construcció d'un bloc d'habitatges plurifamiliar de
PS+PB+4PP destinat a 54 habitatges de protecció
oficial i aparcament per a 55 places.
Moviment de terres previ a la construcció d'una
subestació elèctrica
110/25 KV dintre de les
instal·lacions de Nissan de la Zona Franca.
Rehabilitació de façanes.
Segregació de dos habitatges en quatre ( 1-2a A,
1-2a B, 2-2a A, 2-2a B)
Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres
de PB + 2.
Divisió en dos de l'habitatge situat a planta 5º
porta 1º .
Rehabilitació
edifici
Can
Picó
incorporació
d'ascensor i altell.
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Descripció

C

Pérez Galdós

5

Canvi d'us de local en PB a habitatge nou de
(71,74 m2 útils i 84,59m2 útils pati).

C

Petritxol

2

C
C
C
C

Pi
Pintor Fortuny
Plató
Princesa

13
23
20
56

C

Provença

240

C

Provençals

69

C

Pujades

63

C

Pujades

251

C

Rambla

19

C

8

C

Ramon Trias
Fargas
Rec

C

Reina Cristina

10

C

Reina Cristina

1

Rehabilitació de façana posterior que dona a l'
interior de la finca.
Rehabilitació de la coberta de l' edifici.
Canvi d'ús d'oficina a habitatge de l'entitat 3º2ª.
Rehabilitació i divisió d'habitatges en un edifici.
Instal·lació de nou ascensor elèctric sense cambra
de màquines en l' ull d' escala per donar servei a
un edifici de PB + 5.
Enderroc d'edifici entre mitgeres mantenint façana
.
Reforma de local, amb construcció d'entresolat
amb estructura metàl·lica.
Canvi d'ús i reforma interior d'edifici d'oficines, per
ubicar-hi el consolat de Marroc.
Construcció de nova planta d'edifici plurifamiliar de
PB+PA+5PP+PSOT-1, amb un total de 5
habitatges, 1 local, 5 trasters i 1 piscina
comunitària a coberta.
Reforma de 8 habitacions situades a la Planta
Primera de l'Hotel Arc de la Rambla i recuperació
de dos buits de la façana a la Rambla amb
recuperació de fusteries.
Construcció de piscina a la coberta de la planta
segona d'un hotel.
Recuperació de la tipologia original de la llosa del
balcó del s. XVIII al pis a planta 2ª.
Instal·lació
d'un
ascensor,
amb
afectació
estructural, dins d'un edifici.
Reforma interior del local de planta baixa 4 per
destinar-lo a restaurant bar amb cuina.

C

Remei

18

C

Roger de Llúria

106

C

Rosic

3

Pl Sant Just

2

46

Rehabilitació de dos edificis de PB + 2 i ampliació
d'una tercera planta i construcció d'un edifici
d'obra nova de PB + 5 en la cantonada amb el
carrer Galileu.
Legalització de l'obra major de canvi d'ús de
l'oficina al 5è BC a habitatge.
Rehabilitació del vestíbul d'accés a l'edifici
d'habitatges i instal·lació d'un ascensor per donar
accés a les Planta Primera a Quarta.
Rehabilitació de la coberta de l' edifici.
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Adreça
C

Sants

Descripció
62

Av Santuari Sant
Josep de la
Muntanya
C Sombrerers

37

C

74

Trafalgar

1

Rda Universitat

11

Rda Universitat

11

Valencia

247

C

Valencia

191

Pg Vall d'Hebron

138

C

Viladomat

170

C

Vista Bella

29

CSV: 876d-f733-a8e0-482f

C

Rehabilitació façana posterior, reparació de parets
mitgeres, reforma i nova distribució de quatre
habitatges
i divisió d'altres tres habitatges
existents en dos.
Reforma de la planta soterrani d'un habitatge
existent per a adequar-la al nou ús com a local
comercial de 50,46m2 útils.
Rehabilitació de la coberta de l' edifici entre
mitgeres de planta baixa , entresòl i cinc pisos.
Legalització de les obres realitzades per construir
un paviment flotant de tarima de teka i rajola
ceràmica suportada per semibiguetes de formigó
armat sobre la coberta.
Reforma pel canvi d'ús d'un local i posterior
segregació en dos habitatges, amb unes
superfícies útils de 61,88m2 (1er-2a A) i 69,43m2
(1er-2a B).
Canvi d'ús de pensió a habitatge i subdivisió en
dos.
Divisió de l'habitatge 2n2a en dos habitatges
(2n2aA i 2n2aB).
Reforma i canvi d'ús de local destinat a residencial
públic i posterior segregació en 6 habitatges, 4 a la
pl.5 i 2 a la pl.6.
Legalització d'obres realitzades per heliport
provisional de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
Segregació de dos habitatges en quatre (4-1a A,
4-1a B, 4-2a A, 4-2a B).
Legalització d'habitatge unifamiliar existent en tres
nivells. No inclou la piscina i la construcció auxiliar
al fons de la parcel.la de emmagatzematge.
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