GASETA MUNICIPAL
21 de novembre del 2019

CSV: 5f5c-107d-a080-84d9

Altres anuncis – Llicències d'obres
ANUNCI Llicències d'obres majors concedides el mes de maig de 2019.

Descripció

Adreça
C

Aguilar

C

Alcalde de Zalamea 20 Edifici plurifamiliar entre mitgeres format per PB amb altell i
2 plantes pis per a un total de 3 habitatges independents.

C

Alexandre de
Torrelles

Ptge. Alió

7

Increment de volum amb un nou habitatge en edificació
aïllada unifamiliar.

25 Edifici plurifamiliar entre mitgeres format per PB amb altell i
2 plantes pis per a un total de 3 habitatges independents.
18 Gran rehabilitació d'edifici existent, format per PB i dues
plantes pis, per una única entitat amb ús d'habitatge
preexistent.

C

Arc del Teatre

53 Construcció d’edifici entre mitgeres de PB i quatre plantes
pis, per a 10 habitatges.

C

Arc del Teatre

53 Enderroc d'un edifici entre mitgeres.

Via

Augusta

246 Canvi d'ús de local a habitatge en planta entresol de 234,39
m2 de superfície construïda.

C

Avinyó

39 Reforma interior de l'habitatge 4º1ª.

C

Balmes

168 Treballs de manteniment i substitució de peces de marbre de
la façana principal. No inclou bastides.

C

Balmes

225 Segregació d’habitatge P01-02 en dos habitatges.

C

Balmes

449 Col·locació de conducció de fums en el pati de l'edifici
plurifamiliar.

C

Bartomeu Pi

7

Construcció d’edifici plurifamiliar de 58 habitatges, 77 places
d'aparcament, 15 trasters i zona comunitària amb piscina.

Pg.

Bonanova

117 Construcció d’edifici plurifamiliar, 9 habitatges i 1 local
comercial, amb 12 places de cotxe, 10 moto, 10 bicicletes i
10 trasters.

C

Bruniquer

32 Rehabilitació integral d'edifici plurifamiliar.

C

Carders

16 Rehabilitació de la coberta de l'edifici plurifamiliar entre
mitgeres.
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Adreça
C

Carders

G.V. Carles III

CSV: 5f5c-107d-a080-84d9

Descripció
29 Reforma interior d’habitatge de l’edifici entre mitgeres.
17 Reforma interior i canvi d'ús de local a habitatge en planta
entresòl.

C

Carme

38 Adequació de vestíbul, modificació d’ascensor i renovació de
les instal·lacions comunitàries en edifici residencial
plurifamiliar amb la incorporació de part del local comercial
dreta.

C

Carme Karr

12 Reforma i canvi d'ús d'oficina planta baixa porta 5 en
Habitatge.

C

Cartagena

187 Canvi d'ús d'oficina a habitatge i vestíbul previ planta
entresòl.

C

Castillejos

371 Construcció d'un edifici plurifamiliar de 10 habitatges
independents.

Rbla. Catalunya

33 Rehabilitació de la paret mitgera de la CASA JUNCADELLA.

Rbla. Catalunya

70 Divisió habitatge planta quarta porta 1a, en dos habitatges
(4rt-1a_A i 4rt-1a_B).

C

Cera

53 Legalització piscina comunitària ubicada a la coberta de
l’edifici.

C

Comerç

13 Segregació de local i reforma exterior.

C

Comte d'Urgell

30 Rehabilitació integral d’edifici d’habitatges amb augment
d’habitatges. Edifici resultant compost de Pl. Baixa amb altell,
4Pl. Tipus i Pl. Coberta amb piscina.

C

Concepción Arenal

93 Segregació d’un habitatge en dos. Actualment hi ha set
habitatges.

C

Còrsega

298 Restauració parcial de la coberta i lluerna d’un edifici
d’habitatges. Superfície d’actuació, 58,13m2.

C

Còrsega

298 Reforma local 2 d’un edifici d’habitatges.

C

Còrsega

300 Reparació dels paraments verticals del terrat comunitari i en
la substitució de tres perfils de la claraboia del badalot
d'escala de l'edifici.

Trav. Corts

131 Reparació dels desperfectes localitzats al ràfec de la coberta
de l'Arxiu Històric i del Pavelló Xaloc al Recinte de la
Maternitat.
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Descripció

Adreça
G.V. Corts Catalanes

278 Reparació de la part superior del pati de llums, reparació de
la terrassa i del parament vertical de la tribuna de la façana
principal, així com la reforma interior d'un tram de l'escala
comunitària.

G.V. Corts Catalanes

280 Reparació de façana posterior.

G.V. Corts Catalanes

536 Rehabilitació i eliminació d'elements distorsionadors de la
façana posterior i els elements existents a la terrassa de la
planta baixa.

Av

Diagonal

209 Reforma i rehabilitació amb canvi parcial d'ús, incorporació
d'equips elevadors, intervenció sobre estructura i creació
d'accés exterior.

C

Elkano

C

Entença

58 Segregació de l'habitatge 4rt obtenint: 4rt1a i 4rt2a.
Actuació en façana posterior.

C

Escudellers

59 Instal·lació de nou ascensor.

C

Estudiant

42 Reforma interior per canvi d'ús d'un local a quatre habitatges
A, B, C i D.

C

Fastenrath

43 Edificació plurifamiliar de 30 habitatges, compost de 3
cossos, amb 3 plantes soterrani amb 25 places de cotxe i
aparcament de bicicletes.

C

Feliu I Codina

97 Reparació de filtracions d'aigua en aparcament.

C

Fluvià

C

Fontanella

Av

Francesc Cambó

C

Girona

4

Segregació de l'habitatge 2on2a en dos, obtenint: 2on2aa i
2on2ab. L'actuació inclou l'enderroc d'un petit altell existent
a l'habitatge. Afectació estructural.

C

Gironella

6

Reforma parcial d'edifici per a Clínica Oncològica, amb
modificació de la façana incorporant lames d’alumini per a
protecció solar.

5

Canvi d'ús de local a habitatge.

257 Canvi d'ús de local a habitatge.
9

Edifici d’habitatges de nova planta amb 20 habitatges, 1 local
comercial, 29 places d'aparcament per a cotxes, 24 per a
motos i 20 trasters.

25 Rehabilitació integral edifici, mantenint dos locals existents.
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Descripció

Adreça
Pg

Gràcia

C

Gran de Gràcia

C

Guillem Tell

6

Edifici plurifamiliar, amb 5 places d'aparcament i vuit
trasters, planta baixa un habitatge, planta primera, segona,
tercera dos habitatges per replà i quarta un habitatge amb
un total de 8 habitatges, 5 places d'aparcament i 8 trasters.

C

Heures

4

Divisió de 2 habitatges en 3 en planta PR i 3º. S’obté: PR 1º
esc. Esq., PR 2º esc. Esq., PR 1º esc. Dr., 3º 1º esc. Esq., 3º
2º esc. Esq., 3º 1º esc. Dr.

C

Hospital

149 Rehabilitació pati interior de l’Edifici del Monte de Piedad.

Av

Icària

211 Segona fase per a la construcció d'edifici d’oficines de nova
planta de 3PS+PB+12. En resulten un local en la planta baixa
i 12 plantes pis destinades a oficines, 179 places
d'aparcament per a cotxes, 67 per a motos i 105 per a bicis.

C

Ignasi Iglesias

C

Jaume Roig

Pg.

Joan Borbó Comte
Barceló

33 Modificació puntual de façana i espais interiors en edifici
d'usos diversos per a millorar parcialment les condicions
d'accessibilitat. Actuació en edifici catalogat de Patrimoni
(protecció B individual), amb afectació estructural i d’espais
comuns, i modificació de buits arquitectònics de façana.
231 Segregar habitatge 1r 2a existent. S'obtenen dos habitatges.

28 Legalització d'augment de superfície construïda interior,
rehabilitació de façanes, pati interior, terrats, reforma
interior d'habitatges i enderroc de sostre de Planta 2ª ta
Baixa, Planta 1ª i Planta 2ª.
9

Remunta d'una segona planta a l'edifici existent per ubicar-hi
un habitatge i reforma de l'habitatge de la planta primera.

109 Edifici de nova planta destinat a pallols i aparcament de
PB+2PP. En resulten 55 pallols, 98 aparcaments per a cotxes
i 25 per a motos.

C

Josep Torres

17 Edifici de nova planta entre mitgeres de PS+PB+2P, amb 11
habitatges, 16 places d'aparcament per a cotxe, 4 per a
moto, 12 per a bici i 13 trasters.

C

Juan de Garay

22 Edifici de nova planta entre mitgeres de 10 habitatges.

C

Las Navas de
Tolosa

C

Lledó

270 Intervenció global en edifici d'oficines amb canvi d'ús per
encabir habitatges, de PB+9PP. En resulten 41 habitatges i 5
locals comercials.
17 Reparació de balcons de la façana principal de la Casa
Bulbena.
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Descripció

Adreça
Moll Llevant

1

Edifici de nova planta destinat a pallols, aparcament i locals
comercials d’una planta. En resulten 29 pallols i 5 locals
comercials.

C

Lluís Sagnier

78 Canvi d'ús de local a habitatge en la planta baixa d'un edifici
plurifamiliar.

C

Major del Rectoret

24 Construcció de dos balcons descoberts.

C

Malats

10 Reforma interior i adequació volumètrica d'edifici d'habitatge
unifamiliar.

C

Manigua

26 Gran Rehabilitació d'edifici plurifamiliar entre mitgeres amb
segregació dels habitatges existents i remunta. Un cop feta la
intervenció, l'edifici constarà de PB+4PP, de 7 habitatges i
local comercial.

C

Margenat

89 Reforma d'edifici d'habitatges existents amb nivell de
protecció de Patrimoni C per Patrimoni, amb ampliació
d'aparcament en planta soterrani.

Av

Marquès de
l'Argentera

13 Instal·lació de les unitats exteriors dels equips de clima i
extractors de xemeneies del local PB1+PS.

C

Marroc

33 Edifici d’oficines de nova planta de 3PS+PB+12 amb una
planta superior d’instal·lacions. En resulten la planta baixa i
12 plantes pis destinades a oficines, 199 places d'aparcament
per a cotxes, 139 per a motos i 120 per a bicis.

C

Martorell i Peña

7

Nou edifici d'aulari 2000 de l'escola Benjamin Franklin
International School de S1+PB+3PP i d’una ET. S'assoleixen
un total de 15 aules, 3 laboratoris, biblioteca, diversos espais
per tasques administratives i 10 places d'aparcament per a
bicis.

C

Mirallers

9

Segregació d'habitatge existent. S'obtenen 2 habitatges 1-1A
i el 1-1B.

C

Morató

C

Muntaner

255 Segregació d’habitatge PPR-1ª en dos habitatges: PPR1ª-A,
PPR-1ªb, i un vestíbul.

C

Muntanya

105 Reparació de façana principal.

C

Nàpols

128 Rehabilitació edifici amb canvi d'ús a edifici d'habitatges.

C

Neptú

13 Edifici unifamiliar aïllat de nova planta, PS+PB+1P.

11 Edifici de nova planta entre mitgeres de PS+PB+Alt+2P amb
10 habitatges, 1 local, 10 places d'aparcament per a cotxe i 6
trasters.
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Descripció

Adreça
Pl.

Nord

3

Reforma integral, remunta i canvi d’ús de local a habitatge
en edifici unifamiliar de PB+1.

C

Notariat

9

Divisió d'un local per obtenir dos entitats: local comercial en
planta baixa i oficina en planta pis.

C

Nou de la Rambla

47 Reforma de dues escales d’emergència, una exterior i l'altre
interior, bugaderia i habitacions de la residència de gent gran
RGG Mil·lenari.

C

Numància

20 Legalització de la divisió de l’habitatge 4rt 3a en dos
habitatges: 4rt 3a A i 4rt 3a B.

C

Número 3 Zona
Franca

35 Nova nau (T.M.B.) destinada a taller de reparació de les
cotxeres de Transports Metropolitans de Barcelona.

C

Pablo Iglesias

30 Edifici d’habitatges de nova planta. En resulten 18
habitatges, 1 local comercial, 20 places d'aparcament per a
cotxes i 3 per a motos.

C

Pare Laínez

36 Canvi d’ús d’un local comercial a habitatge en edifici
plurifamiliar de PB+2.

C

París

209 Restauració i neteja de la façana principal d’un edifici
d’habitatges.

C

Pau Claris

102 Reforma integral planta 3a de l’edifici amb canvi d’ús
d’oficina a habitatge. Formació de 4 habitatges (P3-1, P3-2,
P3-3 i P3-4).

C

Perelló

52 Edifici de nova planta amb planta soterrani per aparcament,
planta baixa i quatre plantes pis amb un total de 13
habitatges.

C

Pobla de Lillet

22 Canvi d'ús d'un local a habitatge en planta baixa.

C

Princesa

16 Canvi ús parcial en edifici amb ús global de museu,
proposant 6 nous habitatges en plantes primera i segona :12-A;1-2-B;1-3-A;1-3-B;2-2-A;2-2-B.

C

Rambla

138 Canvi en la distribució interior de les plantes baixa i entresòl
de local comercial.

C

Ramon Turró

255 Remunta de 3 plantes sobre edifici existent de PB + 2PP amb
rehabilitació de façanes, zones comuns i instal·lació
d'ascensor.

Av

República
Argentina

231 Rehabilitació façana principal, la coberta, el badalot i
claraboia i el pati lateral en la planta semisoterrani.
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Descripció

Adreça
C

Ribera

C

Roger de Flor

C

Roger De Llúria

Pl

Rosa dels Vents

C

Roser

C

Rosselló

Ptge. Rovira

8

Canvi d'ús d'oficina a habitatge de l'entitat entresòl 2ªb.

243 Dos edificis d’habitatges de nova planta amb una planta
soterrani comuna; edifici de PB+palt+5PP amb front al carrer
Roger de Flor, 243; edifici de PB+5PP amb front al carrer
Còrsega, 457 i PB+1 al Passatge d’Alió, 6. En total en
resulten 26 habitatges, 6 oficines, 2 locals com, 7 places
d'aparcament per a cotxes, 10 per a motos i 6 trasters.
80 Reforma d’un habitatge al pis 1º 1ª.
4

Edifici de nova planta destinat a marina seca, trasters i locals
comercials de planta baixa i una planta pis amb un edicle a la
coberta. En resulten 13 locals comercials, 222 places per a
embarcacions i 95 trasters.

67 Reforma i ampliació d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres
amb front als carres Roser núm. 67 i Fontrodona 64, per
ubicar-hi cinc habitatges: PB.1 i P1.1 (habitatges existents) i
tres habitatges nous P2.1 (52,20 m2), PB.2 (50,50 m2) i P1.2
(47,90 m2 de superfície útil).
152 Reparacions puntuals a façana principal i façana lateral en
edifici plurifamiliar.
9

Obra nova de 3 edificis en 3 parcel·les independents, entre
mitgeres: 1 plurifamiliars amb 2 habitatges ( A-D ), 1
plurifamiliar amb 2 habitatges ( B-E ) i 1 unifamiliar ( C ).

C

Rubens

20 Ampliació de l'habitatge existent amb remunta d'una planta
de l'edifici entre mitgeres sense actuació global a la resta.
L'edifici passarà de PS+PB a PS+PB+1P.

C

Sant Elies

21 Canvi d'ús d'oficina Planta 05-04 a habitatge en edifici amb
14 habitatges i una densitat màxima de 39 habitatges.

C

Sant Elies

21 Canvi d'ús d'oficina en planta 05-02 a habitatge en edifici
amb 16 habitatges i una densitat màxima de 39 habitatges.

C

Sant Germà

Pg

Sant Joan Bosco

Pl

Sant Josep Oriol

C

Santa Carolina

31 Canvi d'ús de local a habitatge.

gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

9

Edifici plurifamiliar entre mitgeres de 16 habitatges.

42 Reforma de l'antic taller de fusteria com a sala polivalent a
les Escoles Professionals Salesians de Sarrià.
4

Reforma interior i restauració de la façana, en un local
destinat a restaurant.

7
DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
21 de novembre del 2019

CSV: 5f5c-107d-a080-84d9

Descripció

Adreça
C

Sepúlveda

82 Projecte de redistribució i canvi d'ús d'una entitat amb ús
d'oficina a ús d'habitatge i vestíbul previ, situada a la planta
entresòl (primera planta alta) 1a porta.

C

Sidé

C

Tànger

34 Edifici d’oficines de nova planta de 2PS+PB+5 amb una
planta superior d’instal·lacions. En resulten la planta baixa i 5
plantes pis destinades a oficines, 32 places d'aparcament per
a cotxes, 18 per a motos i 15 per a bicis.

C

Tenor Massini

52 Reforma del local de planta baixa i planta altell, Baixos 1a,
per canvi d'ús a habitatge.

C

Tossa

3

Edifici plurifamiliar entre mitgeres format per planta baixa
amb altell i 2 plantes pis per a un total de 3 habitatges.

C

Tossa

5

Edifici plurifamiliar entre mitgeres format per planta baixa
amb altell i 2 plantes pis per a un total de 3 habitatges.

C

Trafalgar

50 Rehabilitació de cobertes en edifici.

C

Trafalgar

72 Rehabilitació integral (actuació global amb redistribució
general d'espais) actuant en l'interior de totes les entitats
amb afectació estructural general, instal·lació ascensor i
arranjament/restauració de l’evolvent.

C

Trinxant

41 Canvi d'ús de 2 locals a 2 habitatges.

Pg.

Universal

63 Instal·lació d'ascensor exterior.

C

Vidal i Guasch

36 Habitatge unifamiliar entre mitgeres de PB i tres plantes pis,
amb legalització de l'obra inicial aixecada sota la llicència 082002LM03896, posteriorment caducada.

C

Vint-i-sis de Gener
de 1641

24 Canvi d'ús de local a habitatge.

C

Àliga

4

5

Actuació en el global de l'edificació de redistribució interior de
totes les entitats, arranjament espais comunitaris, instal·lació
d'ascensor i restauració de l’evolvent en un edifici existent.

Reforma del local de planta baixa per canvi d'ús a habitatge.
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