GASETA MUNICIPAL
13 de febrer del 2019

CSV: 4ff4-23f1-2fb4-acda

Altres anuncis – Llicències d'obres
ANUNCI Llicències d'obres majors concedides el mes febrer de 2018.

Adreça

Descripció

C

Àlaba

30

Reforma de local amb ampliació d'altell interior per a
destinar-ho a base operativa i taller mecànic.

C

Alcalá de Guadaira

17

Reforma interior de local de planta baixa, per al canvi
d'ús a habitatge.

C

Alcolea

55

Instal·lació d'ascensor interior i rehabilitació de façana
principal i mitgera nord

C

Anglí

51

Construcció d'una piscina a la coberta d'un habitatge
unifamiliar disconforme

12

Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre
mitgeres.

Camí Antic de València
C

Aragó

Via

Augusta

Via

Augusta

102 Construcció d'edifici plurifamiliar de Pl. soterrani, PB +
altell i 5 Pl. tipus. Total de 12 habitatges i 1 local
comercial.
39

Edifici d'habitatges d'obra nova façana a 2 carrers
oposats, Via Augusta i Julián Romea, per a 17
habitatges.

240 Ampliació de la llicència existent per a la construcció
d'una planta soterrani -2 i l'enderroc i reconstrucció de la
coberta a la Vila Mayfair.

C

Àvila

14

Reforma de nau entre mitgeres (enderroc de part de les
naus).

C

Balcells

33

Edifici de nova planta entre mitgeres per a 5 habitatges.

C

Balmes

464 Reforma i divisió d'una oficina en habitatge entresol 1º i
habitatge entresol 2ª.

C

Balmes

243 Canvi d'ús d'oficina a habitatge en planta 6è 3a.

C

Balmes

169 Reparació de coberta en edifici catalogat entre mitgeres.

C

Balmes

167 Gran rehabilitació d'un edifici existent d'habitatges amb
augment del nombre d'habitatges, assolint un total de 15
habitatges (5 d'ells de nova creació).
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Adreça

Descripció

C

Begur

32

Construcció d’edifici de nova planta per a 23 habitatges.

C

Bori i Fontestà

21

Reforma, canvi d'ús i segregació d'unes oficines en dos
habitatges sense afectar a l'estructura de l'edifici.

C

Bosch i Gimpera

Rbla Brasil

5

Modificació de la piscina, construcció de sistema
desbordant del nivell de l'aigua i dipòsit de compensació
soterrat.

28

Canvi d'ús de l'entresòl tercera (local-oficina) a
habitatge.
Reforma i canvi d'ús en local existent a planta entresòl
consistent en la creació de 2 unitats d'habitatges nous.

C

Camèlies

10

C

Canalejas

4

C

Canuda

C

Cartagena

C

Casp

Canvi d'us del local de planta baixa Baixos tercera a
habitatge.

17

Projecte de segregació de l'habitatge del pis 4º-2ª en
dos habitatges: 4º-2ª-A, i 4º-2ª-B en edifici plurifamiliar

159 Edifici de nova construcció de l’Escola Bressol (Glories).
L’edifici consta d’una planta baixa i una planta pis, i un
espai lliure de parcel.la destinat a pati de jocs i jardí pels
alumnes, i una terrassa també destinada a pati de jocs.
1

Construcció de local comercial en planta baixa a l'interior
d'illa per a ampliació del Zara de Pg Gràcia 16.

Rbla Catalunya

122 Obres d'adequació interior de local comercial i substitució
de les fusteries de la façana principal. Inclou segregació
de local en dos locals amb canvi de paviment i adequació
de fusteries de façana principal.

Trav Corts

196 Projecte de substitució de baranes metàl·liques en espai
privat d'ús públic.

Trav Corts

73

Projecte de reforma estructural per al canvi d'un tram de
la fila 0 a 2 nous balcons per a la TV en el Camp Nou de
Barcelona.

Trav Corts

131 Rehabilitació interior del pavelló central del recinte de la
Maternitat per poder donar un ús administratiu a l'edifici.

Trav Corts

230 Projecte per a canvi d'ús d'un local a habitatge en planta
entresol.

C

Deu i Mata

7

Rehabilitació dels balcons d'una façana d'un edifici
d'habitatges
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Adreça
Av

Diagonal

Ptge Doctor Torres

Descripció
612 Reforma, segregació i canvi d'ús d'unes oficines en un
habitatge i un traster.
14

Projecte d'ampliació dels vestuaris a Planta Baixa de
l'Institut Guttmann.

C

Enamorats

C

Enamorats

48

Modificació de llicència d’obra nova : redistribució de les
pl. tipus, reducció del núm. d’habitatges.

C

Espanya Industrial

14

Canvi d'ús i legalització d'un habitatge construït als
baixos 1a d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres.

C

Espiell

15

Reforma i canvi de l'ús de quatre locals comercials a un
habitatge.

Pg

Fabra i Puig

C

Fernando Pessoa

54

Reforma i ampliació del Centre Espacial de Treball i
Centre ocupacional del TEB a Sant Andreu

C

Francesc Carbonell

21

Canvi d'ús d'oficina a habitatge entresòl primera.

18

Canvi d'ús de l'edifici existent, actualment amb ús
comercial, a ús d'habitatges, amb creació de quatre
noves entitats: 3 habitatges i una oficina.

Ptge Gaiolà

105 Rehabilitació i canvi d'ús de local comercial existent a
habitatge, al baixos d'un edifici plurifamiliar.

249 Repintat d'un fragment de paret mitgera d'edifici amb el
mateix color existent. La mitgera dona a la via publica.

C

Galileu

136 Rehabilitació de façana posterior.

C

Girona

113 Obra major de reforma de local consistent en
l'actualització d'instal·lacions, i en el canvi de la fusteria i
del rètol identificador.

Trav Gràcia

161 Obra major per creació de nous habitatges, reforma
d’existents, instal·lació d’ascensor, actuació en façanes i
espais comuns.

C

Huelva

C

Isaac Newton

26

Reparació de la coberta de l'ampliació de l'edifici
CosmoCaixa Barcelona.

C

Josep M. Sert

45

Projecte de segregació de dos habitatges existents a tres
habitatges, en edifici plurifamiliar existent.

Laietana

21

Reforma interior i canvi d'ús d'oficina a habitatge.

Via

140 Canvi d’ús d’un local comercial en dos habitatges.
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Adreça

Descripció

C

Legalitat

36

Reforma i reparació en coberta, façana, patis,
instal·lacions comunes i zones comunitàries, en edifici
plurifamiliar.

C

Malats

80

Construcció d'un edifici unifamiliar entre mitgeres.

C

Malats

80

Enderroc de les edificacions existents localitzades al
carrer Malats 80B i carrer Baliarda 53-55.

C

Mallorca

C

Mare de Déu de les
Neus
Mare de Déu del
Remei

C

236 Reforma per la divisió dels habitatges situats en les pl.
Principal porta 2a i pl. Primera porta 2a
45

Reforma i canvi d'ús de local a habitatge.

40

Restauració de les cúpules de la coberta i el tambor
(façana) i reparació humitats interiors (pintat)

C

Mercat

4

Reforma interior per fer un canvi d'ús del local a
habitatge nou en planta primera.

C

Moianès

C

Montcada

1

Actuacions puntuals de reparacions a la façana principal
de l'edifici plurifamiliar.

C

Montcada

1

Actuacions puntuals de reparacions a elements comuns
de l'edifici plurifamiliar.

C

Móra d'Ebre

23

Obra major per canvi d'ús de local comercial a habitatge.

C

Numància

55

Construcció d'un edifici entre mitgeres d'obra nova amb
un total de 22 habitatges.

C

Número 5 Zona
Franca

4

Construcció sobre rasant d'edifici industrial destinat a
centre logístic de mercaderies, consistent en nau
diàfana, amb espais per a oficines i serveis, molls de
càrrega i descàrrega, i incloent edificacions auxiliars i
zona d'aparcament.

C

Palma

1

Obres de reforma del local Baixos 3a per canvi d'ús a
habitatge.

C

París

C

Petritxol

5

C

Pomaret

49

10

Canvi d’ús d’oficina a habitatge.

179 Canvi d'ús d'una oficina, 1r-1a (segona planta alta),
resultant un habitatge nou.
Rehabilitació de 3 entitats amb canvi d'ús a 3 habitatges.
Modificació de la llicència existent amb ampliació de la
superfície construïda en totes les plantes; així com
modificar la façana de l'ampliació de l'edifici 2 del Club
Esportiu Arsenal.
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Adreça
Av

Príncep d’Astúries

C

Providència

Ptge Puigmadrona

Descripció
6

Construcció d'edifici format per quatre plantes soterrani
destinat a aparcament, PB+ 4 i PB+2, destinat a
aparcament, locals comercials i 10 habitatges.

76

Canvi d'ús a habitatge de local situat a planta entresòl
d'edifici existent.

17

Reforma interior d'edifici entre mitgeres, amb divisió
d'habitatge unifamiliar en dos habitatges i legalització de
la remunta d'una planta per crear un altre habitatge.

C

Pujades

C

Riera de Sant
Miquel

44

Reparacions en edifici protegit C a: coberta, caixa
d'escala, badalot i patis.

Av

Roma

36

Reforma i canvi d'ús de local a habitatge, d'una entitat
situada a la planta entresòl, porta 3a: esc. A.

C

Sancho de Àvila

65

Construcció d’edifici aïllat destinat a oficines, de PB+6 i
2 plantes soterrani.

C

Sant Ildefons

35

Reforma i rehabilitació amb remunta d'un habitatge
unifamiliar.

Pg

Sant Joan Bosco

74

Restauració de la tanca perimetral de l'Escola Salesians.

11

Reforma interior i canvi d'ús de local a habitatge.

83

Canvi d'ús d'1 local comercial a 1 habitatge en pl baixa.

Ptge Sant Ramon Nonat

428 Construcció d'edifici plurifamiliar, composat per 3 torres
aïllades de PB+7, amb 21 habitatges cadascuna (63 en
total), i espai lliure ocupat per zones enjardinades
comunitàries, piscina, i terrasses privatives; i 1 planta
soterrani comuna, per aparcament i trasters.

C

Santa Rosalia

C

Secretari Coloma

C

Septimània

21

Reparació puntual de les fusteries exterior de les façanes
principal i posterior d'un edifici d'habitatges entre
mitgeres.

C

Sors

51

Construcció d'edifici de nova planta entre mitgera de PB,
1PP, i P. terrat, per a 2 habitatges per planta.

C

Taquígraf Garriga

14

Rehabilitació de façana principal i rehabilitació puntual a
l’àmbit de la coberta.

C

Taulat

42

Construcció de nova planta d'edifici plurifamiliar entre
mitgeres de PB+3, amb un total de 6 habitatges.

137 Canvi d'ús, de 2 locals que s'uneixen en planta baixa, a
habitatge.
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Adreça

Descripció

C

Tavern

33

Reforma i canvi d'ús d'unes oficines a habitatge (Entresol
4a)

C

Tenor Viñas

10

Reforma i canvi d'ús de oficina a habitatge entresol 2ª.

C

Tenor Viñas

10

Reforma i canvi d'ús de oficina a habitatge entresol 3ª.

C

Ter

14

Rehabilitació amb canvi d'ús d'edifici existent. Edifici
plurifamiliar d'habitatges entre mitgeres.

Av

Tibidabo

54

Reparació i consolidació del mur de contenció de terres
catalogat.

C

Trinxant

128 Reforma interior per fer un canvi d'ús de local a
habitatge nou en planta baixa.

C

València

573 Reforma i remunta d’edifici plurifamiliar

C

Valladolid

Ctra Vallvidrera
Tibidabo
C

Vilardell

C

Villarroel

C

Xuclà

4

Canvi d'ús de local a habitatge d'una entitat en planta
baixa i planta altell.

111 Reparació del ràfec de la teulada de l'edifici de la
residència del Temple del Tibidabo.
52

Reparació de part de la coberta i neteja de part de la
façana d'accés a la capella de l'Església del Sant Àngel
Custodi.

170 Reforma interior per a la remodelació de les plantes 3a i
4a del pavelló 12, la planta 2a de pavelló 10, de
l'Hospital Clínic. Amb afectació estructural i de façanes.
19

Rehabilitació i canvi d’ús a habitatges de la finca amb un
total de 28 habitatges i dos locals.

6
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

