GASETA MUNICIPAL
17 de febrer del 2020

CSV: 1bba-d1bc-84ef-6f60

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

Adreça

Descripció

Moll Álvarez de la
Campa

2

Ampliació de l'edifici d'extracció d'olis de llavors oleaginoses
situat a les instal·lacions del Port de Barcelona.

Moll Álvarez de la
Campa

2

Substitució de tres tancs soterrats d’emmagatzematge
d’hexà, per dos tancs.

C

Aragó

611 Construcció d’edifici d’habitatges per a 41 habitatges, 42
places d’aparcament per a cotxes, 19 places per a motos, 41
places de bicicletes i 5 trasters.

C

Badajoz

112 Construcció d'edifici d'oficines. Zona de coworking en planta
baixa, 5 espais diàfans per a oficines, 10 places
d’aparcament per a cotxes, 3 per a motos i 32 per a
bicicletes.

C

Boqueria

C

Capellans

G.V. Carles III

C

Clot

25 Instal·lació de nou ascensor en l’ull d’escala per donar servei
a un edifici d’habitatges, amb catalogació nivell C per
Patrimoni.
2

Reparacions exteriors puntuals de les façanes principals
d'edifici plurifamiliar. Edifici protegit per Patrimoni amb nivell
C.

74 Legalització de l'agregació de dos locals amb reforma i canvi
d'ús a habitatge en segona planta.
122 Construcció d'edifici plurifamiliar per a 14 habitatges, 10
places d'aparcament i 3 trasters.

Pg.

Colom

11 Rehabilitació de l’edifici Condomines amb augment de
densitat d’habitatges i canvi d’ús de la planta baixa i entresòl
per destinar-la a locals comercials. En total en resulten 18
habitatges i 4 locals.

Pg.

Colom

23 Legalització del canvi d'ús de l'entitat 6è1a passant d'oficina
a habitatge.

Pg.

Colom

23 Legalització del canvi d'ús de l'entitat 6è2a passant d’oficina
a habitatge.
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Adreça

Descripció

C

Comerç

19 Reparació de cornisa de façana principal a un edifici
plurifamiliar amb catalogació nivell B per Patrimoni.

C

Escoles

10 Construcció d’habitatges plurifamiliar. En resulten 27
habitatges, 38 places d'aparcament per a cotxes i 37
trasters.

C

Escorial

50 Reforma interior pel canvi d'ús de local a habitatge en edifici
protegit nivell C per Patrimoni.

C

Escudellers

12 Canvi d'ús de local a 3 habitatges dúplex, està protegit amb
nivell C, per Patrimoni (Casa Felip de Riquer i de Sabater).

C

Ferran

34 Gran rehabilitació amb augment del nombre d’habitatges. En
resulten 19 habitatges i 2 locals comercials.

Isabel II

12 Rehabilitació integral i canvi d'ús d'habitatge a docent en un
edifici protegit amb nivell B per Patrimoni.

Pg.

C

Joan d'Alòs

6

C

Joan d'Àustria

64 Construcció d’un edifici d’habitatges plurifamiliar per a 25
habitatges, 10 places d’aparcament per a cotxes i 16
trasters.

C

Joaquin Costa

42 Divisió de l'habitatge planta 2n1a en dos habitatges.

C

Josep M. Jujol

7

Legalització d'obres d'ampliació de la sala d'estar en
habitatge unifamiliar.

Segregació d’un habitatge unifamiliar amb resultat d’edifici
plurifamiliar de 2 habitatges.

Via

Laietana

35 Reforma i substitució dels equips de climatització en edifici
d’equipaments actuals, catalogat amb nivell B, per Patrimoni.

Via

Laietana

54 Reforma interior amb segregació i canvi d’ús passant d’un
habitatge (3r3a) i una oficina (3r4a) a tres habitatges.

C

Mallorca

661 Construcció de 2 edificis, un destinat a hotel de 4*per 150
places amb una piscina a coberta i l'altre destinat a 6
habitatges amb aparcament compartit.

Av

Mare de Déu de
Lorda
Mare de Déu de
Lorda

Av

Av

Mare de Déu de
Montserrat

24 Construcció d'un d'habitatge unifamiliar aïllat.
30 Construcció d'una piscina privada d'obra sobre el jardí de la
parcel·la.
227 Construcció d'un edifici d'habitatges de nova planta. En total
en resulten 16 habitatges i 27 places d'aparcament.
2

gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
17 de febrer del 2020

CSV: 1bba-d1bc-84ef-6f60

Adreça

Descripció

C

Mercè

27 Rehabilitació integral d'edifici plurifamiliar sense modificar el
número d'habitatges.

C

Pallars

418 Construcció d’edifici plurifamiliar, per a 88 habitatges i 3
plantes soterrani per a aparcament, per a un total de 90
places de cotxe, 88 per a bicicletes i 65 trasters.

C

Provença

309 Construcció d’un edifici d’obra nova destinat a habitatges
plurifamiliar. En resulten 2 locals en planta baixa amb altell,
30 habitatges, 30 trasters i 32 places d’aparcament per a
cotxes.

C

Puig i Valls

C

Rambla

111 Reforma interior de la zona de restaurant, cuina i vestíbul,
de la planta baixa. Edifici protegit per patrimoni amb nivell C.

C

Sant Fructuós

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

C

Sant Pacià

16 Construcció d’edifici destinat a habitatge unifamiliar.

C

Sant Pere Més
Baix

63 Arranjament de façanes a patis interiors de parcel·la i
reparacions de lesions puntuals en dues entitats, dins d'un
edifici plurifamiliar protegit per patrimoni amb nivell B.

C

Sant Sever

C

Sardenya

C

Tapioles

51 Reforma del vestíbul d'edifici d'habitatges plurifamiliar amb
canvi de porta d'accés principal.

C

Trafalgar

56 Sanejament de la cornisa de la façana principal d'edifici
plurifamiliar amb protecció nivell C per Patrimoni.

C

Violant Hongria
Reina d’Aragó

73 Canvi d'ús de local a habitatge en planta baixa d'edifici
plurifamiliar entre mitgeres.

10 Construcció d'un edifici d'habitatges de nova planta amb dos
plantes soterrani. En total en resulten 11 habitatges, 34
places d'aparcament per a cotxes i 20 places de bicicletes.

6

Rehabilitació integral en un edifici plurifamiliar protegit per
Patrimoni amb nivell C, proposant la divisió d'habitatges en
les plantes pis i reformes de locals comercials en la planta
baixa de cara a obtenir 10 habitatges i 4 locals comercials.

397 Canvi d’ús d’oficina a habitatge al 2n1a.
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