GASETA MUNICIPAL
22 de juliol del 2019

CSV: 21a9-fc65-2cbb-3587

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

Adreça
Pl

Alfons el Savi

C

Algarves

C

Aragó

Ptge Arc de Sant Martí

Descripció
2 Canvi d'ús de local en PB i 1a, per a tres nous habitatges.
17 Moviment de terres per modificar l’entrada de vianants a
habitatge unifamiliar.
229 Remunta d'una planta, amb instal·lació d'ascensor,
rehabilitació dels elements comuns, i les façanes d’edifici
plurifamiliar.
10 Ampliació d'aparcament en edifici unifamiliar.

C

Aribau

245 Reforma integral d’oficina amb canvi d’ús a habitatge.

Via

Augusta

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

C

Balmes

259 Ampliació i reforma substituint l'escala actual en equipament
sanitari.

C

Benet Mateu

52 Segregació d'un habitatge existent en dos.

C

Bernat Bransi

31 Instal·lació d'ascensor exterior en edifici plurifamiliar entre
mitgeres.

C

Boters

C

Capella de Can
Caralleu
Cardener

C

G.V. Carles III
Rbla Catalunya
C
C

Clos de Sant
Francesc
Comtal

4 Rehabilitació del Palau Castanyer inclòs el jardí i canvi d’ús a
comercial.
19 Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, amb piscina.
52 Rehabilitació d’edifici unifamiliar amb augment de volum.
50 Canvi de paviment i impermeabilització zona comunitària
exterior.
101 Segregació de l'habitatge de la pl.2a.
62 Reforma edifici plurifamiliar entre mitgeres.
18 Desconnexió respecte la finca número 20, i implantació
exclusiva en la finca número 18b d’un centre existent de
hidroteràpia, reforma de la millora de l’accessibilitat,
protecció contra incendis i recuperació dels buits
arquitectònics.
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Descripció

C

Comtes de Bell-lloc 76 Reparació de cobertes de teula, amb col·locació de bastida
tubular.

C

Consell de Cent

377 Ampliació de la planta baixa al pati posterior per formació de
terrassa de la planta entresòl.

C

Consell de Cent

435 Remunta de 3 pisos (3r, 4t i 5è), restauració de façanes,
mitgeres, patis i elements comuns; instal·lació d'ascensor.

C

Consell de Cent

486 Segregació en dos entitats i canvi d’ús d’un local a habitatge,
situat en la planta baixa porta 2a d’un edifici d’habitatges.

C

Consell de Cent

486 Segregació en dos entitats i canvi d’ús d’un local a habitatge
situat en la planta baixa porta 1a d’un edifici plurifamiliar.

C

Conxita Supervia

13 Canvi d'ús de local comercial a 2 habitatges en PB.

C

Cornet i Mas

10 Rehabilitació de façana en edifici plurifamiliar.

G.V. Corts Catalanes

401 Rehabilitació integral d’edifici d’habitatges amb augment de
número d’habitatges, rehabilitació de façana posterior, nucli
d’escala, patis i coberta.

G.V. Corts Catalanes

476 Canvi d'ús d´oficines a habitatges, situades a la planta 5a i
6a.

G.V. Corts Catalanes

658 Rehabilitació i ampliació de l’última planta (6ª) de la Casa
Ollé.

C

Craywinckel

17 Canvi d'ús d'oficina a habitatge en Planta 3 porta 3a.

C

Dalmases

42 Reforma i canvi d'ús d'oficines a habitatge en PB 1a.

C

Dalmau

11 Rehabilitació del terrat de l'edifici plurifamiliar.

Trav Dalt

48 Rehabilitació de l'edifici plurifamiliar, excepte interior dels
habitatges 2on 1a i àtic 2a.

Av

Diagonal

430 Segregació d'un habitatge en dos en planta 3a.

Av

Diagonal

462 Divisió d'un habitatge existent en dos en planta 2a.

Av

Diagonal

600 Reforma i segregació d'habitatge en dos en planta 4a.

Av

Diagonal

603 Gran rehabilitació d’edifici d’oficines amb canvi d’ús parcial a
comercial, reforma de les plantes baixa, 1 i 2 soterranis.

C

Ercilla

17 Reforç i reparació dels murs de contenció perimetrals de la
finca.

2
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
22 de juliol del 2019

Adreça

CSV: 21a9-fc65-2cbb-3587

Descripció

Ctra Església

22 Construcció d'una piscina en habitatge unifamiliar.

Av

Esplugues

85 Construcció d'un d'habitatge unifamiliar aïllat.

C

Feliu

C

Ferran Junoy

14 Construcció de nova planta d’un equipament docent (CEIP La
Maquinista).

C

Gabriel Ferrater

16 Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar i construcció de
piscina.

C

Gran de la Sagrera 143 Reforma interior de local d’oficina per a canvi d'ús a
habitatge.

Ptge Güell

3 Construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres, per a 4
habitatges i 4 trasters independents.

5 Ampliació reforma interior amb afectació estructural i
actuació en façana en habitatge unifamiliar.

Rda

Guinardó

215 Construcció d'edifici plurifamiliar per a 8 habitatges.

C

Independència

311 Construcció d'edifici plurifamiliar per 9 habitatges i un local,
mantenint la façana.

C

Indústria

10 Reforma d'oficina en planta 1 per a canvi d'ús a habitatge i
traster.

C

Indústria

53 Desconstrucció d’edifici entre mitgeres i bastida.

C

Johann Sebastian
Bach

10 Reforma i canvi d'ús de dues oficines a habitatges en Planta
primera porta 1 i porta 3.

C

Lepant

209 Enderroc de l'edifici existent entre mitgeres de pb+2pp i ús
plurifamiliar.

C

Lepant

339 Canvi d'ús d'una entitat a ús d'habitatge i actuació a façana
de substitució de fusteries.

C

Llibreteria

C

Llull

202 Rehabilitació de coberta en edifici plurifamiliar.

C

Mallorca

236 Divisió de l’habitatge en la pl.1a porta 1a amb resultat de 2
habitatges: 1er1a a, 1er1a b.

C

Manuel Arnús

Pg

Manuel Girona

Pg

Maragall

13 Instal·lació d’ascensor en edifici plurifamiliar.

1 Reparació de patologies en tanca existent.
57 Canvi d'ús d'oficines a habitatge en PB.
219 Construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres per a 14
habitatges, 1 local i 11 places d’aparcament.
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C

Maresme

Ptge Marimon
C

Martí

Ptge Martras
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Descripció
89 Construcció d'edifici plurifamiliar, per a 27 habitatges
protegits, 1 local comercial i aparcament.
6 Reforma i divisió d’un habitatge en dos.
37 Canvi de local comercial a un habitatge en PB.
17 Construcció d'edifici unifamiliar.

Av

Meridiana

349 Reforma i canvi d'ús de local d'oficina a habitatge.

C

Mirallers

C

Monistrol

35 Canvi d'ús de local existent a habitatge.

C

Muntaner

75 Remunta d'una planta sobre un edifici per a la formació de
dos habitatges, la intervenció inclou la instal·lació d'un
ascensor.

9 Reparació de les lloses dels balcons de les tres façanes
d’edifici plurifamiliar.

Ptge Nogués

15 Canvi d'ús de local a 2 habitatges.

C

París

91 Construcció d'edifici per a 22 habitatges, 1 local comercial i
aparcament.

C

Pau Alcover

88 Enderroc d'ampliació de volum sud en habitatge,
restabliment de l'estat original de la terrassa de l'àtic i
restitució d'elements.

Av

Pau Casals

14 Divisió d'un habitatge en dos habitatges.

C

Puigcerdà

Pg

Reina Elisenda
Montcada

Av

Riera de Cassoles

C

Roger de flor

C

Roger de Llúria

72 Rehabilitació de la façana en edifici plurifamiliar.

Rda

Sant Antoni

51 Remunta de 2 pisos (5è i 6è,) amb la creació de quatre
habitatges nous (dos per planta, 4t1a, 4t2a, 5è1a i 5è2a);
restauració de façanes.

C

Sicília

402 Segregació i canvi d'ús d'una oficina a dos habitatges.

C

Sicília

406 Canvi d’ús d'oficina a dos habitatges.

100 Construcció d’edifici plurifamiliar d’habitatge per a gent gran.
13 Ampliació d’un edifici d’ús sanitari-hospitalari.
4 Segregació d'un habitatge existent en dos habitatges.
213 Rehabilitació de la façana principal en edifici plurifamiliar.
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Descripció

C

Tajo

13 Divisió de l'habitatge tipus dúplex situat en les plantes 1ª i
2ª, porta 3ª.

C

Telègraf

17 Construcció d'un edifici plurifamiliar per a un total de 8
habitatges.

C

Teodor Llorente

15 Construcció d'un edifici plurifamiliar per a 1 local i 8
habitatges.

C

Torrent de Can
Mariner

27 Legalització de canvi d'ús de 4 oficines a 4 habitatges en les
plantes 1ª, 2ª, 3ª i 4ª.

C

Trafalgar

2 Canvi d’ús d’oficina a habitatge situat a la planta setena
porta c .

C

Tres Reis

2 Construcció de dos habitatges adossats en un solar cantoner.

C

Vallespir

86 Construcció d'una piscina sobre la terrassa del pati posterior
d'illa per a l'habitatge de planta baixa.

C

Vallseca

27 Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres per a 5
habitatges.

C

Verntallat

20 Construcció d'edifici unifamiliar de nova planta entre
mitgeres de pas (servitud), pb +1pp, + p. Terrat.

C

Verntallat

22 Construcció d'edifici unifamiliar entre mitgeres.

C

Verntallat

24 Construcció d'edifici unifamiliar entre mitgeres.
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