GASETA MUNICIPAL
Butlletí Oficial de l'Ajuntament de Barcelona

25 d’Octubre del 2017

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

C

Agullers

C

Anglí

Camí Antic de València

Descripció
4

Rehabilitació de les dues cobertes comunitàries
d'edifici entre mitgeres situat al c/ Agullers, 4, amb
façana també a c/ Consolat de Mar, 17; sense
afectació estructural.

51

Construcció d'una piscina al jardí posterior d'un
habitatge unifamiliar.

82

Construcció de centre docent institut d'educació
secundària IES Maria Espinalt, consistent en dos
cossos d'edificació de pb+3 paral·lels i separats
per nucli de comunicacions verticals, conformant
atri central, amb un sostre total de 4.685,75m2.

1

Restauració de la marquesina de la zona de
càrrega i descàrrega de l'edifici central de correus i
telègrafs i finestres superiors. Edifici protegit per
patrimoni amb nivell b (id:37), inclòs al conjunt de
la via laietana, de nivell C.

Pl.

Antonio López

C

Aragó

340

Obra major de canvi d'ús de l'oficina situada al 1er
2a a habitatge (de 86,06 m2 útils interiors). No
s'intervindrà a la façana ni s'afectarà l'estructura
de l'edifici.

C

Aragó

241

Segregació d'una entitat amb ús oficina, situada a
la planta principal (pis primer o primera planta
alta), porta 3a, a habitatge: pr-3a, considerat nou
(sup. Construïda 105,25 m²), sense afectació
estructural ni de façanes.

C

Aragó

184

Obra major de canvi d'ús de dues oficines a dos
habitatges, obtenint: ent. E (de 43,93 m2 útils) i
ent. F (de 44,94 m2 útils). No hi haurà afectació
d'estructura.
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Descripció

C

Arcs

8

Restauració façana posterior, patis interiors de
parcel·la i coberta, amb mitjans auxiliars sense
ocupació de la via pública, en una finca entre
mitgeres amb qualificació urbanística 12b i
protegida amb nivell c (identificador 90).

C

Art

9

Canvi d'ús de local a habitatge en planta baixa
d'edifici plurifamiliar alineat a vial.

C

Astúries

11

Legalització de la reforma interior amb reforma
estructural del pis 1.2 (p2) d'un edifici catalogat de
pb+3; d'acord amb el que s'especifica en el
projecte entrat pel portal d'obres en data
30/05/2016 i la documentació aportada en data
23/01/2017.

C

Aulèstia i Pijoan

17

Reforma interior d'entitat en p. baixa per a canvi
d'ús a habitatge en edifici existent entre mitgeres
que consta de pb+4, en qualificació urbanística 12:
casc antic de substitució de l'edificació antiga. Les
obres que es sol·liciten són les especificades.

C

Ausiàs Marc

149

Consistent en l'augment del nombre d'habitatges a
l'edifici (a pb, p5 i p6), en ajustos a pb+altell
(locals comercials) i a ps-2 i ps-1 (places). S'obté
un edifici amb: 26 habitatges.

C

Ausiàs Marc

20

Obra major consistent en la unificació i reforma
dels locals dreta i esquerra d'Ausiàs Marc 20 (ps i
pb), i en la legalització de la unió del local
esquerra d'Ausiàs Marc 20 amb el del costat dret
d'Ausiàs Marc 22 (ps i pb). Amb afectació de
façana.

C

Avinyó

39

Subdivisió d'habitatge 1º1ª en tres, donant lloc a
un habitatge usat de 100, 39m2 útils i 115,76m2
const., un habitatge nou de 46,55m2 útils i
53,62m2 const. I un altre habitatge nou de
70,05m2 útils i 81,37m2 const. Edifici situat al c/
d'Avinyó, 39.

C

Bailèn

68

Reforma per a la divisió de l'habitatge situat en la
planta entresòl porta primera (pis primer o primera
planta alta) en dos habitatges (pent-1a a amb
76,67 m2 útils i pent-1a b amb 67,51 m2 útils).
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C

Bailèn

9

Reforma interior de 2 locals, amb afectació
estructural, façanes i rètol. Els locals tenen
accessos diferenciats per les finques del c/ Bailén,
9, i c/ Alí Bei, 11, configurant un únic local, de
planta baixa i soterrani. Local 1 c/ Alí Bei.

C

Balmes

243

Canvi d'us d'oficina a habitatge de l'entitat 2n 3a
de l'escala b, resultant un habitatge de 82,30m2
de superfície útil.

C

Balmes

225

Segregació d'un habitatge existent en dos
habitatges sense afectar l'estructura de l'edifici. Els
habitatges resultants son el 1er 1a "a" com
habitatge usat de 108,03 m2. Útils i el 1er 1a "b"
com habitatge nou de 78,80 m2.

C

Balmes

186

Divisió habitatge 5è 2ª en habitatge nou 5è 2ªa de
111,40 m2 i habitatge usat 5è 2ª b de 185,05 m2
de superfície construïda en un edifici amb 13
habitatges amb una densitat màxima de 69
habitatges.

C

Balmes

362

Projecte de segregació d'habitatges en edifici de
planta soterrani amb 2 places d'aparcament i
serveis edifici, planta baixa i altell amb dos locals,
planta primera, segona, tercera, quarta, cinquena i
àtic amb quatre habitatges per planta.

C

Bertrellans

4

Divisió de l’habitatge situat al pis 1º 1ª per passar
a dos habitatges, incloent l' afectació a
instal·lacions i estructura per l' obertura de dos
passos en paret en un edifici entre mitgeres de
pb+4pp, amb qualificació urbanística 12b, afectada
pel PGM.

C

Bou de Sant Pere

6

Rehabilitació de l'habitatge existent situat al pis
2on-2a de l'edifici plurifamiliar entre mitgeres
situat al barri de santa caterina. L'edifici està
qualificat urbanísticament amb la clau 12c pel PGM
i inclòs dins l'àmbit del PERI del sector oriental.

C

Carme

31

Instal·lació d'ascensor i rehabilitació dels elements
comuns en edifici plurifamiliar situat al carrer
Carme, 31 format per pb+pppal+4pp, amb
qualificació urbanística 12b, zona de conservació
del centre històric dins l'àmbit del PERI del Raval.
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C

Casp

3

Enderroc d'un edifici entre mitgeres de 3 pl.
Soterrani, pl. baixa amb altell i 7ppis, destinat a ús
aparcament (3psot), ús recreatiu i espectacles
(pb) i ús hoteler (pb i 7ppis). L'enderroc es
realitzarà en dues fases.

C

Casp

1

Construcció d'un edifici d'ús residencial (hotel 5*)
amb front al carrer Casp 1-13, composat de
4ps+pb+a+7pp (les 3 darreres reculades respecte
l'alineació), amb pas públic en planta baixa que
dóna accés a l'interior d'illa.

C

Castanyer

7

Canvi d'us de local a habitatge en planta baixa
d'edifici plurifamiliar entre mitgeres, resultant un
habitatge baixos 1a de 61,55m2 de superfície
construïda.

C

Chapí

46

El projecte presentat tracta de les obres de
reforma i rehabilitació d'un edifici catalogat per a
la construcció de 3 habitatges i la construcció d'un
edifici de nova planta amb 15 habitatges i
aparcament per a 30 cotxes i 9 motos.

2

Construcció d'obra nova (mantenint una part de
l'estructura
de
l'edifici
actual)
d'habitatge
unifamiliar entre mitgeres.

Ptge. Ciutadans

C

Clot

124

Condicionament
planta 3a.

integral

d'edifici

i

legalització

C

Collserola

18

Execució d'obres provisionals per la construcció,
amb caràcter de reversibilitat, d'un centre de
rentat de vehicles en dues parcel·les afectades a
protecció de sistemes generals.

Pg.

Colom

23

Legalització de divisió i canvi d'ús d'oficina a dos
habitatges a l'entitat 1º2ª d'edifici plurifamiliar
situat al passeig colom, 23 de pb + p. alt + pent +
ppral+6pp, amb qualificació urbanística 12b, casc
antic de conservació del centre històric.

C

Comerç

13

Rehabilitació de la terrassa comunitària posterior
d'ús privatiu de l'entitat l'entresòl 2ª d'edifici situat
al c/ Comerç, 13.
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C

Comte d'Urgell

286

Reforma pel canvi d'ús d'un local a habitatge situat
a planta entresòl porta c (pis primer o primera
planta alta), amb unes superfície útil de 59,95m2.

C

Consell de Cent

138

Canvi d'ús de local a habitatge en planta entresol
porta 4.

C

Consell de Cent

343

Subdivisió habitatge pis 2n2a en dos habitatges
(2n2aa i 2n2ab).

C

Corretger

14

Rehabilitació de la coberta inclinada amb muntatge
d'andami tubular.

Trav. Corts

188

Formació de dues rampes a zona verda entre
edificis.

GV

Corts Catalanes

531

Reforma per a la segregació d'un habitatge situat a
la planta quarta (pis cinquè o cinquena planta alta)
porta 2a, en dos habitatges: 4-2a a (sup.
construïda 85,98 m²) considerat nou, i 4-2a b
(sup. construïda 90,20 m²) considerat existent.

C

Craywinckel

22

Projecte de reforma de fusteries de patis, terrassa
posterior desembarcament de l'ascensor.

C

Dagueria

8

Projecte per la restauració, amb mitjans auxiliars,
d'un pati interior de parcel·la dins d'un edifici entre
mitgeres amb qualificació urbanística 12b i protegit
amb nivell c (identificador 743).

Av

Diagonal

612

Reforma interior per al canvi d'us d'una oficina en
habitatge en planta 2º1ª de superfície construïda
133,05 m2 en un edifici amb 37 habitatges amb
una densitat de 161 habitatges.

C

Diputació

51

Reforma per a la segregació d'una entitat amb ús
habitatge, situada a la planta primera (pis segon o
segona planta alta) porta 2a, en dos habitatges: 12a a (sup. Construïda 84,32 m²) considerat
existents, i 1-2a b (sup. Construïda 53,63 m²).

C

Doctor Fleming

8

Reparació de mur de contenció en espai privat d'us
públic i actuacions en urbanització.
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C

Doctor Francesc
Darder

18

Reforma i canvi d'ús d'unes oficines a habitatge
sense afectar l'estructura de l'edifici. L'habitatge
resultant és el baixos 2a de 190,32 m2 construïts.

C

Doctor Francesc
Darder

18

Reforma i canvi d'ús d'unes oficines a habitatge
sense afectar l'estructura de l'edifici. L'habitatge
resultant es el baixos 2a bis de 164,73 m2
construïts.

C

Duran i Bas

9

Rehabilitació puntual de les dos façanes dels
edificis entre mitgeres que donen per una banda al
c/ Duran i Bas , 9-11 (de pb+4pp i 44, 60 metres
lineals) i per l' altre al c/ magdalenes, 1 ( de
pb+3pp i 20,35 metres lineals).

10

Obra de reforma pel canvi d'ús a habitatge
unifamiliar d'un edifici existent entre mitgeres d'ús
industrial de planta baixa amb altell i una planta
pis reculada (àtic) respecte a l'alineació de vial i
amb coberta inclinada.

Ptge. Encarnació

C

Ensenyança

1

Projecte per l'arranjament de l’ampit de coberta en
un edifici entre mitgeres amb qualificació
urbanística
12b i
protegit
amb
nivell
c
(identificador 634).Inclou mitjans auxiliars ocupant
la via pública.

C

Estruc

9

Rehabilitació integral amb canvi d'ús d'edifici
comercial a oficines. Edifici entre mitgeres situat al
carrer Estruc, 9 format per ps+pb+5pp+p.at, amb
qualificació urbanística 12b, zona de casc antic de
conservació del centre històric.

Pg.

Fabra i Puig

192

Remunta de dos plantes pis destinades a sis
habitatges en edifici existent.

C

Flassaders

23

Actuacions de reforç estructurals a l'edifici,
sostres, balcons i fissures de façana, i altres
patologies. Edifici protegit per patrimoni.

C

Fusina

3

Projecte per l'arranjament puntual de les
deficiències detectades en l'ITE (acabats de
cornisa, elements de façana, pavimentació patis,
paraments i esgraonat d'escala) en un edifici en
cantonada amb qualificació urbanística 15b, dins
del PERI ba189.
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Rda.

General Mitre

C

Descripció
29

Eliminació del local 2 de planta baixa per unir-lo a
l'habitatge entresol 1a, resultant un habitatge de
101,64m2 de superfície construïda en planta pis i
un annex de 31,84m2 en planta baixa, tipus
dúplex.

Girona

2

Rehabilitació i canvi d'ús d'oficines a habitatge (per
recuperar l'ús original inicial d'habitatges) de la
Casa Victorià de la Riba, resultant-ne un total de 2
locals a planta baixa, 19 habitatges repartits entre
les plantes pis i 19 trasters al soterrani.

Pg.

Gracia

24

Reforma global, canvi d'ús (d'habitatge a
residencial) i ampliació de l'edifici existent
(pb+a+4pp+p5parcial).l'edifici, destinat a hotel de
2* disposarà de 74 places hoteleres distribuïdes en
37 habitacions (1 d'elles adaptada).

Pg,

Gracia

33

Canvi de la fusteria de façana principal de planta
baixa i rètol identificatiu de local comercial. Sense
afectació estructural ni elements auxiliars.

C

Independència

372

Construcció d'edifici d'habitatges plurifamiliar entre
mitgeres, de pb+5 amb 5 habitatges.

C

Industria

180

Reforma pel canvi d'ús d'un local situat en la
planta entresòl (pis primer o primera planta alta) a
habitatge (de 101,68m2 de sup. Útil) i traster (de
7,58m2 de sup. Útil).

C

Iradier

15

Rehabilitació d'habitatge unifamiliar de planta
soterrani, planta baixa i planta pis, amb una
superfície construïda sota rasant de 44,01m2 i
343,59m2 sobre rasant.

Pg.

Joan Borbó
Comte Barcelona

14

Canvi d'ús de l'entitat entresol (principal segons
cadastral) per condicionar-lo a habitatge.

C

Joaquin Costa

8

Projecte de reforç estructural general en un edifici
en testera amb qualificació urbanística 12b, afectat
pel PERI ba188, el qual presenta diferents lesions
estructurals en els murs de façana i murs de
càrrega interiors.
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C

Johann Sebastian
Bach

28

Reparació de deficiències greus en pati , façanes i
coberta d'un edifici d'habitatges entre mitgeres
mitjançant pont penjant.

C

Josep Torres

20

Rehabilitació integral edifici catalogat disconforme
de pb+3pp+terrat amb col·locació d'ascensor i
reforç estructural per programa funcional de 8
habitatges (2 habitatges nous en pb i 2 habitatges
reformats per replà en 3pp).

C

Jules Verne

2

Reforma interior d'oficina per a canvi d'us a
habitatge de 78,10 m2 de superfície construïda en
un edifici amb 31 habitatges amb una densitat
màxima de 44 habitatges.

C

Junta de Comerç

13

Reparació del badalot de l'escala i dels patis
interiors (p1-p2-p3); i demolició dels antics
safareigs en planta coberta, incloent mitjans
auxiliars d'edifici situat al c/ Junta de Comerç, 13
(deficiències ITE fase II).

Pl.

Llana

1

Restauració de les dues façanes del pati interior
que limita amb la finca al c/ Mercaders, 6
(mancomunat) i substitució de baixant sense
afectació estructural, en edifici situat a la plaça de
la llana núm. 1.

C

Llàstics

5

Reforma integral de l'habitatge 4t 2a, de 89 m2 de
superfície construïda i amb façana al c/Llàstics i al
pati interior d'illa. Edifici protegit per patrimoni
amb un nivell c (id:831). Edifici protegit amb un
grau de conservació G2.

7

Construcció de piscina privada.

Camí Lliçà
C

Mallorca

235

Obra major de consolidació d'un pilar de formigó
armat situat a façana posterior (actuació puntual),
canvi d'un baixant que produeix humitats al local
de pb i reforç de les bigues afectades de dit local.
Afectació d'estructura i puntual de façana.

Pg

Maragall

310

Construcció d'un edifici d'habitatges, entre
mitgeres, de planta baixa, quatre plates pis i dues
plantes soterrani per a tretze habitatges, un local,
onze places d'aparcament i cinc trasters.
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C

Mare de Deu
Pilar

26

Divisió en dos d'un habitatge de la planta 4ª (
corresponent a una cinquena alçada) en un edifici
entre mitgeres de pb+ 4 plantes pis, amb
qualificació urbanística 12c, situat al c/ Mare de
Deu del Pilar, 26 (afectada pel PERI del sector
oriental).

C

Margarit

25

Canvi d'ús del local interior a habitatge, amb una
superfície útil de 48,30 m2.

C

Martorell i Peña

7

Adaptació del menjador, cuina i pati de coberta de
l'Escola Benjamin Franklin en planta soterrani i
planta coberta.

C

Mejía Lequerica

45

Reforma laboratori i ampliació de 178,3 m2 de
soterrani per ubicar instal·lacions de la unitat de
fecundació in vitro de l'Institut de la Salut de la
Dona Dexeus (edifici catalogat C).

C

Méndez Núñez

10

Rehabilitació de vestíbul i escala comunitària en
edifici plurifamiliar situat al carrer Méndez Núñez,
10 format per pb+pppal+4pp, amb qualificació
urbanística 12d, zona de casc antic perimetral dins
del PERI del sector oriental (ba189).

Av.

Meridiana

308

Reforma interior per fer un canvi d'ús del local
d'oficina a habitatge nou, modificant distribució.
L'habitatge resultant és complet. I útil segons
projecte,
amb
una
sala-menjador-cuina,
1
dormitori doble conjugal, 1 dormitori doble.

Pg.

Mollerussa

64

Construcció d'un bloc d'habitatges plurifamiliar de
2ps+pb+6pp destinat a 50 habitatges de protecció
oficial i 84 places d'aparcament de cotxes.

C

Montserrat

3

Canvi d'ús de local a habitatge de l'entitat baixos
1ª amb afectació estructural en edifici situat al c/
Montserrat núm. 3. S'intervé a ambdós façanes i
s'edifica
una
piscina
al
pati
posterior.
L'emplaçament té qualificació urbanística de zona
de casc antic.

C

Moratín

6

Canvi d'ús de local a
plurifamiliar alineat a vial.

habitatge

en

edifici

9
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

CSV: 0ae1-31a7-8530-e53e

Adreça

GASETA MUNICIPAL
25 d’Octubre del 2017

Descripció

Rbla. Muntanya

72

Obres en un edifici plurifamiliar entre mitgeres de
planta baixa i tres plantes pis consistents en la
rehabilitació i canvi d'ús a habitatge d'un local en
planta baixa amb enderroc de la part posterior del
local fora de la fondària edificable existent.

6

Divisió de l'habitatge existent 3er-2ona de l'edifici
plurifamiliar entre mitgeres, qualificat de 12b pel
PGM i amb nivell de protecció d per patrimoni.
En resulten dos entitats d'habitatge, el 3er-2ona
de 75,46m² i el 3er-3era de 62,23m² de
superfície.

149

Substitució de panells fenòlics en façana existent
i pintura i neteja parts baixes de façana.

C

n'Aglà

C

Numància

C

Numero 50 Zona
Franca

2

Construcció d'una subestació elèctrica 100 KV/ 25
KV dintre de les instal·lacions de nissan al polígon
de la Zona Franca.

C

Orpí

8

Creació d'un nou habitatge en un local comercial,
amb canvi d'us, i totes les obres necessàries.

C

Pallars

286

Construcció d'edifici d'habitatges plurifamiliar entre
mitgeres de pb+5 i 2 plantes soterrani; la pb és
destinada a accessos i vestíbul general, 1 local
comercial desdoblat en altell, i 3 oficines també
desdoblades, i amb jardí privatiu a l'interior d'illa.

C

Palma de Sant
Just

4

Arranjament puntual de dues façanes situades en
un pati interior de l'edificació (façanes amb un
tractament contemporani construïdes sobre un
edifici històric), amb qualificació urbanística 12b i
protegit amb nivell b (identificador 314).

C

Pelai

40

Segregació de l'habitatge 4ar 2a en tres
habitatges, sense modificar superfície ni volum
però incloent reforç estructural. Els habitatges
resultants son: habitatge 4ar 1b (usat) 75,37 m2
útils i 85,76 m2 construïts. Habitatge 4ar 1a
(nou)70,34 m2 i 80,4.

C

Pere Costa

12

Increment de volum a planta soterrani 1 de l'edifici
plurifamiliar.
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Descripció

C

Pere IV

184

Projecte de remunta d'una planta en edifici
d'habitatges plurifamiliar al c/ Pere IV 184-188.

C

Perelló

56

Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de
pb+4, amb 1 planta soterrani; la pb és destinada a
accessos i vestíbul general, i 4 habitatges
passants, amb accés a través de jardí privatiu a
l'interior d'illa; la planta p1 conté 6 habitatges.

C

Petritxol

4

Projecte per la restauració de la façana posterior i
façanes de dos patis interiors de parcel·la, en un
edifici entre mitgeres amb qualificació urbanística
12b i protecció amb nivell b (identificador 609).
Inclou instal·lació de bastida.

C

Pi

5

Projecte de modificació d'un ascensor existent
(allargant una planta, renovant els acabats del buc
i fent una nova instal·lació) situat dins d'un edifici
amb qualificació urbanística 12b i protegit amb
nivell B.

C

Pintura

3

Obra major. El projecte tracta la instal·lació d'un
ascensor
per
l'exterior
d'un
edifici
aïllat
plurifamiliar d'habitatges. No es modifica el
nombre d'habitatges.

C

Piquer

56

Canvi d'ús de local a habitatge
plurifamiliar entre mitgeres.

Rbla. Poblenou

19

Canvi d'ús, augment de volum i del nombre
d'habitatges. Rehabilitació de façanes.

C

Poeta Cabanyes

33

Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de
12 habitatges, 40 places aparcament i 15 trasters.

C

Portaferrissa

25

Projecte per doblar l'envolupant de dues claraboies
existents en dos patis interiors de parcel·la,
recuperació
de
les
fusteries
dels
buits
arquitectònics i eliminació de rètols irregulars.

C

Portaferrissa

21

Rehabilitació de la mitgera d'edifici d'habitatges
situat al carrer Portaferrissa, 21 compartida amb
l'edifici situat a c/ Duc, 5. S'inclou el muntatge i
desmuntatge de bastida tubular.

en

edifici
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Descripció

Av.

Portal de l'Àngel

19

Projecte per l'arranjament i restauració de les
façanes principals d'un edifici en cantonada, amb
qualificació urbanística 12b i protegit amb nivell c
(identificador 830). Inclou instal·lació de bastida
ocupant la via pública.

C

Potosí

21

Construcció d'escala metàl·lica exterior d'evacuació
en cas d'incendi a la planta pis destinada a oficines
de l'edifici T1 del complex de la Industria Puig.

C

Princesa

44

Substitució de la impermeabilització i del paviment
del pati interior de parcel·la, a nivell de planta
primera (entitat principal 2ª), d'edifici d'un edifici
de pb+4pp entre mitgeres formant cantonada
situat al c/ Princesa, 44.

C

Princesa

54

Reforma interior de l'habitatge 3er 4a, amb
modificació d'envans. Sense actuar en la façana,
nomes es canvien les fusteries.

C

Princesa

32

Actuacions puntuals de reparació de façana
principal i posterior, d'edifici plurifamiliar entre
mitgeres, que dóna façana també al c/ Cremat
Gran i Xic 19, situat al barri del born.

C

Pujades

10

Reforma interior per a canvi d'ús a habitatge, del
local comercial situat a la planta entresol d'un
edifici d'habitatges.

C

Ràfols

1

Llicència de construcció d'edifici de nova planta de
planta baixa destinat a llar d'infants, amb una
superfície construïda de 557,09m2. L'edifici es
troba situat dins el conjunt d'edificis del Col·legi
Sagrat Cor de Sarrià.

C

Rambla

128

Enretirada de focus, perfils metàl·lics i pals de
banderes i reparació dels paraments malmesos
durant les actuacions, amb utilització de bastida.
Edifici catalogat per patrimoni amb nivell C
(id:989) que forma part del conjunt b de la Rambla
i entorn B.

C

Rambla

138

Substitució d'escopidors a façana posterior d'edifici
entre mitgeres de pb+6pp, amb qualificació
urbanística 12b i amb catalogació C dintre de l'
entorn de la Rambla, situat a la Rambla, 138.
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C

Ramon Turró

C

Ravella

Pl.

Descripció
153

Rehabilitació d'un edifici d'habitatges plurifamiliar.
Formació de 6 nous habitatges.

18

Creació d'una piscina no climatitzada de 3,5 m x
2,00 m x 0,7 m a la coberta de l'edifici destinat a
habitatge unifamiliar entre mitgeres actualment en
fase de construcció.

Reial

2

Reparació puntual en parament pati de parcel·la en
edifici entre mitgeres situat a la plaça reial, 2 amb
façana també a rambla, 52. Està format per pb +
pentl + pppal + 4pp, amb qualificació urbanística
12b, zona de casc antic de conservació del centre
històric.

C

Robrenyo

2

Canvi d'ús i agrupació de tres locals comercials,
amb la generació d'un nou habitatge, en un edifici
plurifamiliar entre mitgeres, a la ciutat de
Barcelona.

C

Roger de Llùria

26

Reforma per a la legalització de la divisió de
l'habitatge situat en la planta segona porta segona
(pis tercer o tercera planta alta) en dos habitatges
(2on-2a a amb 81,46m2 útils i 2on-2a b amb
64,83m2 útils).

C

Roman Macaya

22

Canvi d'us de l'edifici i reforma interior per
implantació de clínica dental i estètica.

C

Rossell

2

El projecte presentat tracta de les obres de
rehabilitació de la paret mitgera i de reforç del
fonament d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres.

C

Sabino Arana

C

Sagués

C

Sant Adrià

15

Legalització
ascensor.

de

les

obres

d’instal·lació

d'un

8

Construcció d'un edifici de 20 habitatges de nova
planta, ocupant dues parcel·les. Es composa de 2
plantes soterrànies, planta baixa amb altell, 2
plantes pis amb front al c/ Sagués, 5 plantes pis
amb front a la travessera i coberta plana.

122

Construcció de dues rampes per a la millora de
l'accessibilitat exterior adaptada i canvi de fusteria
d’accés a l'edifici núm. 122-124 del carrer Sant
Adrià.
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Descripció

C

Sant Crist

23

Canvi d'us d'un local de planta baixa a habitatge,
amb una superfície útil de 40,96 m2.

Pg.

Sant Joan Bosco

24

Neteja i hidrofugació de l'obra vista i pintat dels
brancals existents en la façana posterior del
Col·legi Santa Dorotea amb l'ajust d'una bastida
tubular.

C

Sant
Baix

48

Reforma interior de les condicions d'accessibilitat
sense afectació estructural, adequació de rètol i
canvi de la fusteria exterior de local baixos 2ª
d'edifici situat c/ Sant Pere Més Baix, 48-52.

Bda.

Santa Clara

2

Reforma
interior
sense
afectar
estructura,
adequació de rètol i canvi de la fusteria d'accés a
local en planta baixa d'edifici situat a la Bda. De
Santa Clara, 2. L'emplaçament de referència té
qualificació urbanística de zona de casc antic.

Pl.

Santa Maria

1

Projecte per la restauració, amb mitjans auxiliars,
de la portalada i façana del carrer Sombrerers en
la Basílica de Santa Maria del Mar, edifici amb
qualificació urbanística 7a3, afectat pel PERI
ba189.

C

Saragossa

114

Projecte de reforma i canvi d'us de local a
habitatge de 58,03 m2 de superfície construïda en
un edifici de 6 habitatges amb una densitat
màxima de 6 habitatges.

C

Tajo

13

El projecte presentat tracta de les obres de
construcció d'una edifici plurifamiliar de nova
planta entre mitgeres.

C

Tallers

48

Enderroc parcial i reforma interior d'habitatge
situat a la planta 5ª d'edifici ubicat al c/ Tallers,
48. Es modifica l'alineació de la façana posterior,
quedant reculada respecte al cos principal.

C

Tantarantana

18

Projecte d' obres que comporta la rehabilitació de
pati de llums en un edifici catalogat c( identificació
724) de pb+5 pp amb qualificació 12c , pertanyent
a l' entorn B del C. Blanqueria 13 i c. AlladaVermell 16.

Pere

Més
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Adreça

Descripció

C

Tenor Masini

5

Enderroc parcial d'edificació annexa.

Pl.

Tetuan

9

Reforma per a la divisió de l'habitatge situat en la
planta principal porta primera (pis primer o
primera planta alta) en dos habitatges (pral-1a a
amb 75,30 m2 útils i pral-1a b amb 54,60 m2
útils).

Av.

Tibidabo

29

Llicència de rehabilitació de façanes
perimetrals de tancament de parcel·la.

C

Trafalgar

26

Projecte per la construcció d'un local soterrat,
destinat a acollir la instal·lació d'una estació
transformadora, el qual es troba sota el sobrant de
vial situat davant d'un edifici destinat a hotel.

C

Villarroel

170

Reforma i redistribució interior de la unitat de
neurocirurgia, pavelló 4 planta 5 de l'Hospital
Clínic de Barcelona (sup. construïda 682,50 m²), i
ubicació d'instal·lacions de climatització a planta
sotacoberta (sup. construïda 498,70 m²).

C

Zamora

78

Adaptació de l'edifici de l'ovella negra al pla de
millora urbana 22@136, consistent en la
remodelació interior de les dependències de les
finques Zamora 78-90 i 93-95, compensant
l'edificabilitat de la part enderrocada (Zamora 90).

C

Zamora

78

Projecte d'enderroc de la finca situada a Zamora
90, que forma part del conjunt edificatori del barRestaurant de l'Ovella Negra.

murs

CSV: 0ae1-31a7-8530-e53e

i

15
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

