GASETA MUNICIPAL
17 de febrer del 2020

CSV: 5e72-64f0-46ca-c8de

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

Adreça

Descripció

C

ALMOGÀVERS

56 Legalització d'obres de reforma interior i canvi d'ús de local a
habitatge.

C

AMPLE

C

AMPLE

28 Actuacions parcials destinades a la configuració de dos noves
escales i buc d'ascensor, reforç estructural del sostre de P4 i
restitució de les cobertes inclinades en edifici, amb ús docent
i protegit amb nivell B per Patrimoni.

C

ANGLÍ

42 Construcció d'un edifici per a 4 habitatges, 8 places
d'aparcament i 4 trasters.

C

ANTONI DE
CAPMANY

15 Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres, amb 7
habitatges i 7 trasters.

C

ARAGÓ

C
C

ARÍSTIDES
MAILLOL
AVINYÓ

C

BADAJOZ

RBLA

BADAL

C

BALMES

429 Reforma interior d'un local amb afectació puntual de
l'estructura, amb actuació en façana i instal·lació rètols dins
del forat arquitectònic.

C

BALMES

443 Reforma integral d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de les
seves parts comunes, façanes i patis i de l'interior dels 14
habitatges i 7 trasters.

2 Arranjament de la cornisa d'un edifici amb qualificació
urbanística 12b i 7a, protegit amb nivell C per Patrimoni.

241 Canvi d’ús d'oficina a habitatge situada a la planta principal,
amb afectació estructural i amb afectació de les façanes dels
patis i les fusteries de façana principal.
6 Projecte d'enderrocs parcials al Camp Nou.
58 Restauració de les façanes del pati interior d'un edifici amb
protecció nivell B per Patrimoni.
144 Construcció d'edifici en tester, destinat a oficines sense
compartimentar, de PB+8, amb 1 planta soterrani per a
sales tècniques i aparcament de bicicletes.
47 Reforma i canvi d'ús a habitatge.
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Descripció

PTGE

DE LA BANCA

7 Substitució d'ascensor i modificació de part del tancament de
la planta tercera en la zona de l'ascensor, en edifici qualificat
urbanísticament com a 7a equipaments actuals, catalogat
amb nivell B, per Patrimoni.

VIA

BARCINO

73 Legalització d'ampliació de sostre edificat al local bx-1 amb
la creació d’una terrassa amb accés des del pis 1er 1a.

C

BARÓ DE SANT
LLUÍS

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

C

BASSES DE
SANT PERE

20 Canvi d'ús d'edifici per a destinar-lo a oficina professional
catalogat amb nivell C per Patrimoni.

C

BERENGUER DE
PALOU

53 Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres consistent
en dos blocs amb façanes a dues vies separats pel pati
interior, amb un total de 10 habitatges.

PL

BONET I MUIXÍ

C

BUENAVENTURA
MUÑOZ

10 Legalització de la segregació d'un habitatge en dos, amb
petites obres per adaptar a normativa actual.

C

CA L'ALEGRE DE
DALT

75 Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres, per a 10
habitatges i 10 places d'aparcament.

C

CALVET

59 Canvi d'ús i segregació d'oficina a habitatge en entresòl 2a.

C

CAMPOAMOR

C

CAPELLA DE
CAN CARALLEU

14 Construcció d'habitatge unifamiliar amb piscina en coberta
de Planta 1a.

G.V.

CARLES III

41 Canvi d'ús en un local a habitatge en entresòl 1a.

C

CARME KARR

C

CASAFRANCA

36 Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina.

RBLA

CATALUNYA

54 Reforma interior d'un local en planta baixa amb part de
planta soterrani, amb enderroc i reconstrucció d'un volum
existent a la part posterior de la parcel·la. Inclou actuacions
a les façanes i afectació estructural, no inclou bastida.

C

CÒRSEGA

4 Canvi d'ús a tres habitatges de local en planta baixa.

2 Adequació dels antics locals annexos a la Parròquia de Sant
Joan d'Horta als nous usos com a Centre Social.

5 Reparació de balcons amb muntatge de bastida i reparació
de paviment d'accés a planta baixa.

302 Reforma a la coberta de l'edifici i augment del recorregut de
l'ascensor donant accessibilitat a la planta àtic de l'edifici.
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Descripció

C

CÒRSEGA

520 Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres per a 10
habitatges i 1 local comercial. Aquest local comercial s'unirà
als locals de què disposen les parcel·les de Còrsega 520 i
Còrsega 520.I a l'interior d'illa en 2 plantes soterrani.

C

CÒRSEGA

520 Enderroc de l'edifici industrial de PB situat entre mitgeres.

G.V.

CORTS
CATALANES

577 Remunta de dues plantes, per a la creació de dos locals i sis
nous habitatges i actuacions de rehabilitació dels elements
comuns de la finca.

G.V.

CORTS
CATALANES

866 Millora de la impermeabilització de la coberta del Centre
Comercial Glòries.

C

CREU COBERTA

109 Enderroc d'edificació.

C

CREU COBERTA

111 Enderroc d'edificació.

C

CRISTÓBAL DE
MOURA

C

ESCORIAL

C

F ZONA FRANCA

RBLA

FABRA I PUIG

C

FONT DEL MONT

4 Construcció d'habitatge unifamiliar adossat.

C

FONT DEL MONT

33 Construcció d'habitatge unifamiliar adossat.

C

FONTANELLA

AV

FREDERIC
RAHOLA

C

GALILEU

235 Construcció d'un edifici plurifamiliar per a 5 habitatges i un
local.

C

GALILEU

237 Canvi d'ús d’un local per a la creació d'un habitatge en
planta baixa.

49 Construcció d'edifici aïllat, amb un cos d'edificació destinat a
hotel amb 450 places, i un segon cos d'edificació destinat a
viver d'empreses (activitats @), ambdós cossos sobre sòcol
de PB+2, i 1 planta soterrani per a aparcament, amb un total
de 48 places per a cotxe, 50 de motos i espai per a 96
bicicletes.
158 Construcció d'edifici de nova planta entre mitgeres per a per
a 5 habitatges.
8 Instal·lació de carpa desmuntable com a magatzem logístic
de mercaderies no perilloses en una planta industrial
d'emmagatzematge de productes químics.
67 Reforma i canvi d'ús de local a habitatge a planta baixa.

9 Enderroc de l'edifici d'oficines mitgeres.
45 Construcció d'un edifici plurifamiliar aïllat, per a 16 places
d'aparcament, 8 habitatges i 8 trasters.

3
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
17 de febrer del 2020

Adreça

CSV: 5e72-64f0-46ca-c8de

Descripció

C

GRÀCIA

C

GRAN DE
GRÀCIA

201 Projecte de divisió d'un habitatge existent en dos habitatges
a la planta primera porta segona.

C

GRAN DE
GRÀCIA

201 Projecte de divisió d'un habitatge existent en dos habitatges
a la planta quarta segona porta.

C

HEDILLA

84 Canvi d'ús de local a habitatge en planta baixa.

C

HURTADO

20 Canvi d'ús de locals comercials baixos 4 i 5 a un habitatge,
baixos 4.

C

INDÚSTRIA

C

JOAN OBIOLS

C

JOSEP ANSELM
CLAVÉ
JOSEP
BERTRAND

C

3 Obres per consolidar una rosassa i substituir dues fusteries
de la Parròquia de Santa Maria de Jesús.

260 Rehabilitació amb remunta de tres plantes, canvi d'ús de
local a habitatge i instal·lació d'ascensor.
11 Segregació d'habitatge existent a dos habitatges en planta
primera.
6 Reforma amb segregació d'un habitatge en dos.
5 Rehabilitació de façana posterior i reforç estructural de
balcons.

VIA

LAIETANA

40 Rehabilitació amb mitjans auxiliars de pati interior (lateral
dret) d'edifici entre mitgeres. Edifici protegit per Patrimoni
amb nivell C.

C

MADRAZO

72 Canvi d'ús d'oficina en Planta Entresòl 1ª a habitatge.

PTGE

MADRONA
PIERA

10 Remunta d'una planta pis en edifici unifamiliar catalogat per
Patrimoni nivell C.

C

MALLORCA

277 Segregació de l'habitatge 5è3a en dos, no hi haurà afectació
d'estructura.

PG

MARAGALL

174 Construcció d'edifici d'Habitatges amb un total de 5
habitatges.

PG

MARAGALL

199 Canvi d'ús d'oficina a dos habitatges en planta entresol.

C

MARÍ

37 Restauració dels balcons de la façana principal d'edifici
plurifamiliar protegit per Patrimoni amb nivell C.

AV

MARQUÈS DE
L'ARGENTERA

23 Canvi d'ús de l'entitat situada a l'entresòl 1a d'edifici
plurifamiliar situat entre mitgeres i catalogat amb nivell B
per Patrimoni.
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Descripció

C

MERCÈ

C

MILANS

4 Rehabilitació integral d'edifici plurifamiliar, catalogat
individualment nivell C de Patrimoni, amb increment del
número d'habitatges i canvi d'ús parcial.

PG

MOLLERUSSA

1 Obres per a la implantació temporal durant 2 anys de 6
mòduls prefabricats creant tres noves aules i serveis
sanitaris al pati de l'actual escola el Til·ler.

C

MONTEVIDEO

C

MUNTANYA

C

NACIÓ

67 Reforma interior i augment de volum en local de planta
baixa.

C

OLIVERA

31 Rehabilitació de les façanes posteriors de l'edifici.

MOLL ORIENTAL

23 Legalització d’obres de manteniment del parament vertical
del pati interior en edifici catalogació patrimonial B.

29 Reforma interior d'edifici i adequació per l’ampliació de
centre docent existent, amb afectació puntual d'estructura.
101 Reparació de patologies d'edifici catalogat per Patrimoni
nivell C.

1 Construcció aïllada d'una nau industrial en Planta Baixa.

C

OTGER

18 Constru. d'edifici plurifam. entre mitgeres per a 4 habitatges.

C

OTGER

22 Construcció d’edifici d'habitatges plurifamiliar entre mitgeres,
comparteix planta soterrani amb aparcament amb les
edificacions dels números 18 i 26.

C

OTGER

26 Construcció d'un edifici plurifamiliar per a 4 habitatges i un
local comercial.

C

PANAMÀ

11 Enderroc d’un edifici aïllat.

C

PARÍS

179 Segregació de l'habitatge 5è1a en dos. En façana posterior
s'hi intervindrà per a recuperar la tipologia de les fusteries
originals de l'edifici.

C

PERÚ

84 Enderroc de naus industrials i desmantellament d’afegits i
instal·lacions en una de les naus protegida del conjunt.

C

PETRITXOL

C

PRINCESA

8 Redistribució de 5 i creació de 6 nous habitatges a les
plantes 1a, 2a i 3a de l'edifici plurifamiliar.
52 Reparacions de cantells de forjats, baranes i pilars de fosa de
galeries a façana posterior d'edifici entre mitgeres. Edifici
protegit per Patrimoni amb nivell B.
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Descripció

C

RAMBLA

PL

RAMON
BERENGUER EL
GRAN

C

REC

AV

REINA MARIA
CRISTINA

1 Reparació d'esquerdes i despreniments de les façanes de la
Fira de Montjuïc.

AV

REPÚBLICA
ARGENTINA

8 Construcció d’edifici entre mitgeres, amb un total de 14
trasters i 11 habitatges.

C

RIERETA

20 Rehabilitació de l'edifici protegit en règim general i protegit
nivell C per Patrimoni destinat a 10 habitatges.

C

RIUDECANYES

28 Obra de modificació abocament d'aigües residuals en zona
exterior, provinents del restaurant, amb moviment de terres
i tala d'arbrat, per a l'adequació dels sistema abocament
aigües residuals.

C

ROGER DE FLOR

96 Reforma interior per a la divisió del pis 2n1a en 2 habitatges,
sense afectar l'estructura de l'edifici.

PTGE

SALADRIGAS

C

SANCHO DE
ÁVILA

TRVS SANT ANTONI

123 Rehabilitació i restauració de les façanes de l'edifici. Edifici
protegit per patrimoni amb nivell C.
2 Restauració de les tres façanes principals d'un edifici en
testera, protegit amb nivell C per Patrimoni. Inclou bastida
com a mitjans auxiliars.
65 Reforma interior de 2 locals de planta baixa, recuperació de
buits arquitectònics i adequació de tancaments exteriors en
edifici protegit per Patrimoni amb nivell C.

4 Construcció edifici plurifamiliar per a 15 habitatges, i 2
plantes soterrani per aparcament per a 163 places de cotxe i
31 trasters.
105 Gran rehabilitació d’edifici industrial per al canvi d’ús a
habitatges, amb un total de 5, i la construcció d’edifici
destinat a oficines i 2 plantes destinades a aparcament per a
27 cotxes i 9 motos, i espai per 56 bicicletes.
12 Gran rehabilitació d'edifici entre mitgeres existent, amb
increment del número d'habitatges de 4 a 7 i instal·lació
d'ascensor.

PTGE

SANT BENET

6 Rehabilitació de la coberta d’edifici i amb catalogació nivell C
per Patrimoni (Casa Ramón Viladevall).

C

SANT HIPÒLIT

17 Gran rehabilitació d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres.

C

SANT HIPÒLIT

17 Enderroc d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres.
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Descripció

C

SANT HIPÒLIT

65 Construcció d'un edifici plurifamiliar, en cantonada, de
volumetria específica, per a la creació de 12 habitatges,
agrupant les parcel·les del carrer de Sant Hipòlit 65 i 67.

PG

SANT JOAN

15 Rehabilitació integral d’un edifici d’oficines, amb canvi d’ús a
edifici d’habitatges. Creació de 19 nous habitatges, 1 local
comercial i 15 trasters.

PL

SANT PERE

5 Instal·lació de nou ascensor en l’ull d’escala a l’edifici i amb
catalogació nivell C per Patrimoni.

C

SANTS

PTGE

SIMÓ

C

SOMBRERERS

C

TAULAT

C

TENOR MASINI

C
C

TORRE DELS
PARDALS
VALÈNCIA

C

VALÈNCIA

C

VALLESPIR

25 Canvi d’ús de dos locals de planta baixa a dos habitatges.

C

VILAMARÍ

49 Segregació de l'habitatge 1r 1a.

C

VINT-I-SIS DE
GENER DE 1641
ZONA FRANCA

24 Canvi d'ús de local a habitatge del baixos dreta.

PG

135 Consolidació i rehabilitació d'escala central amb incorporació
de nou nucli d’ascensor i enderroc de local afegit al vestíbul
d'accés de la finca.
14 Demolició integral de nau de planta baixa.
1 Adequació de tancaments, fusteries d'accés i rètol
identificador, d'establiment en planta baixa. Edifici protegit
per Patrimoni amb nivell C.
21 Rehabilitació d'edifici d'habitatges.
102 Reforma i canvi d'ús d'oficina a habitatge.
40 Canvi d'ús de locals en planta baixa a 2 habitatges.
289 Reforma d'habitatge planta setena Porta 3 amb segregació
en dos habitatges. Actuació sense afectació d'estructura.
661 Rehabilitació puntual de nau industrial catalogada.

17 Modificació de la llicència 03-2013LL03269 per la construcció
parcial de l’Illa A sector 10 de la Marina de la Zona Franca,
consistent en un aparcament i una planta baixa comercial
que ocupen tota l'illa i una part del bloc anomenat Bloc de
Zona Franca per a habitatges.
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