GASETA MUNICIPAL
3 de novembre del 2020

CSV: 4f31-e12e-e9c5-d42a

Altres anuncis – Llicències d'obres
ANUNCI llicències d'obres majors concedides el mes de febrer de 2020.

Adreça
C

ACER

C

AGULLERS

Descripció
10

Construcció d’un conjunt edificatori format per dos edificis
d'habitatges plurifamiliars de protecció pública. En resulten 8
locals comercials, 234 habitatges, 77 places d'aparcament per a
cotxes, 54 per a motos i 256 per a bicicletes.

6

Rehabilitació integral d'edifici. Consta de 4 habitatges i un local
que es reformen. Inclou la restauració de la façana i la
instal·lació de bastida.

3

Enderroc de l'Edifici amb ús d'habitatge. No inclou el muntatge i
desmuntatge de bastida i elements de protecció com element
auxiliar de les obres.

C

AGUSTÍ I MILÀ

VIA

AUGUSTA

20

C

BADAJOZ

97

Moviments de terres i extracció de fonaments de naus
industrials.

C

BISMARCK

24

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

C

BOHEMIS

18

Construcció d’una habitatge unifamiliar aïllat amb piscina,
composta per planta baixa, planta primera i planta segona.

C

BOHEMIS

30

Construcció d’una habitatge unifamiliar aïllat amb piscina.

PG

BONANOVA

8

Impermeabilització d'escala exterior, enfront del camp de futbol i
reparació puntual d'elements estructurals en l'accés al
poliesportiu del col·legi La Salle Bonanova.

C

BOQUERIA

11

Rehabilitació de cobertes i patis. En edifici protegit per patrimoni
amb nivell B.

C

CA L'ALEGRE DE
DALT

29

Rehabilitació de pilars de planta baixa a façana en edifici
plurifamiliar existent.

C

CA L'ALEGRE DE
DALT

33

Rehabilitació de pilars de planta baixa a façana en edifici
plurifamiliar existent.

C

CALL

10

CAMI

CAMA-SEC

C

CAN CASTELLVI

6
31

Segregació d'un habitatge existent en dos habitatges, amb
reforma de l'escala d'accés, d'edifici existent.

Reforma de l'habitatge 3º 1º en edifici catalogat amb nivell B de
Patrimoni.
Legalització i adequació de les obres interiors i exteriors de la
rectoria de Santa Maria de Vallvidrera.
Construcció de piscina, moviment de terres i construcció de murs
de contenció, actuacions en jardí que impliquen tala d'arbrat.
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Adreça

Descripció

G.V.

CARLES III

97

Instal·lació d'ascensor exterior a la façana que uneix la planta 2a
amb la PB sense afectar a la planta primera.

C

CARME

106

Reparació d’afectacions puntuals i tasques de manteniment a la
casa fàbrica Erasme de Gómina. Comporta reparació puntual de
paviments, instal·lacions, fusteries i acabats. Inclou enderroc
d’antics rentadors, dipòsits aigua i trasters en coberta.

C

CARRASCO I
FORMIGUERA

C

CARRETES

C

CASTILLEJOS

AV

CATEDRAL

G.V.

CORTS CATALANES 1176

Canvi d'ús d’oficina a habitatge a la planta 7a porta 9a.

G.V.

CORTS CATALANES 1176

Canvi d'ús d’oficina a habitatge a la planta 7a porta 11a.

G.V.

CORTS CATALANES 1176

Canvi d'ús d’oficina a habitatge a la planta 7a porta 10a.

G.V.

CORTS CATALANES 1176

Canvi d'ús d’oficina a habitatge a la planta 7a porta 7a.

C

DANTE ALIGHIERI

103

Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres format per 1
planta soterrani per aparcament i 15 habitatges.

AV

DIAGONAL

634

Cobriment de 109,65 m2 de la rampa d'accés a l'aparcament de
l’edifici.

C

DOCTOR CARULLA

21

C

DOCTOR JOAQUIM
POU

2

Legalització de forat en planta coberta per a hotel: Ampliació del
pati interior, formació de d'un forjat de 8:23 m2 de llosa de
formigó armat amb les seves instal·lacions.

PL

DUC DE
MEDINACELI

1

Reforma de 3 locals en PB i adequació dels tancaments exteriors
en edifici protegit per Patrimoni amb nivell C.

C

ESCUDELLERS

5

Reforma interior sense afectar estructura i adequació dels
tancaments exteriors del local en planta baixa d'edifici protegit
per Patrimoni amb nivell B.

C

ESCUDELLERS

30

28

Intervencions a les fusteries, cobertes i façanes de l'escola
Jesuïtes de Sarrià).

1

Actuacions puntuals en un edifici protegit amb nivell C,
destinades a la reparació dels balcons de la façana posterior, pati
interior de parcel·la, terrat i clavegueró general. Inclou mitjans
auxiliars.

158

Construcció d'edifici plurifamiliar amb locals comercials,
habitatges de protecció pública, i una planta soterrani destinada
a aparcament i sales tècniques.

3

Reparació de zones comuns de l'edifici. Actuació en cornisa, pati
interior de parcel·la i pati interior d'illa, terrat i paraments i
sostres de plantes baixa. Edifici protegit per patrimoni amb nivell
C.

Segregació d'un habitatge existent a la planta tercera en dos
habitatges.

Reforma interior i de façana de Restaurant-bar i enderroc de les
obres d'unió dels dos locals. Edifici protegit per patrimoni amb
nivell C.
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Adreça

Descripció

PG

EXPOSICIÓ

5

Ampliació d'equipament docent amb augment de volum de la
planta segona, execució de reforços de fonamentació i
estructura, nova escala d'emergència a la façana lateral i pintat
de tots els espais interiors.

C

FERRAN VALLS I
TABERNER

11

Divisió d’un habitatge en dos en planta tercera.

C

GRAN DE GRACIA

53

Divisió d'habitatge 4t-1ª, en 2 habitatges.

C

INDUSTRIA

C

JAUME I

5

C

JERICO

19

C

JESUS

2

C

LAFORJA

54

Construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de planta
soterrani amb 3 trasters ,planta baixa i planta altell amb piscina,
planta primera i planta segona amb un total de 3 habitatges.

VIA

LAIETANA

50

Reforma exterior per adequar tancaments, fusteries d'accés i
rètol identificador, d'establiment en PB, de l'edifici "Casa dels
Velers. Col·legi Art Major de la Seda". Edifici protegit per
Patrimoni amb nivell A.

C
C

LAS NAVAS DE
TOLOSA
MAGATZEMS

C

MAJOR DE SARRIA

C

MAJOR DEL
RECTORET

19

C

MALADETA

110

C

MALATS

60

Reforma i canvi d'ús de local a dos habitatges nous.

C

MANDRI

36

Segregació d’habitatge en planta àtic-2ª en dos habitatges.

C

MARCO POLO

4

Construcció nova tanca al vial, nova caseta d'instal·lacions i nou
subministrament elèctric soterrat al dispost aigües existent.

PL

MARGARIDA XIRGU

1

Obertura de rases en jardins perimetrals per a reparació
impermeabilització paret soterrani costat de Passeig de Santa
Madrona.

129

Reforma pel canvi d’ús d’un local situat en la planta primera
porta quarta a habitatge.
Instal·lació d’ascensor al pati interior de edifici plurifamiliar,
catalogat nivell C per Patrimoni. Inclou cobriment de pati amb
claraboia.
Construcció d'un edifici unifamiliar aïllat, amb garatge per 2
places de cotxe i espai destinat a despatx d'ús exclusiu per
l'habitatge.
Segregació d'habitatge existent en dos habitatges.

344
10

Reforma i canvi d'ús de local comercial a habitatge.
Remunta de dues plantes en un edifici unifamiliar entre mitgeres
Inclou bastida com element auxiliar.

6

Segregació de l'habitatge de planta 3a en dos habitatges.
Ampliació de la planta segona per despatx professional d’un
habitatge unifamiliar aïllat.
Construcció d' edifici d'habitatges per a dos locals comercials,
dotze habitatges, dels quals tres seran de protecció oficial, i una
planta soterrani destinada a tretze trasters, i piscina a la coberta.

3
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
3 de novembre del 2020

CSV: 4f31-e12e-e9c5-d42a

Adreça

Descripció

C

MARQUES DE
BARBERA

12

Reforma interior de totes les entitats (amb afectacions
estructurals puntuals), arranjament dels espais comuns interiors
i restauració de les façanes principal i posterior de la finca. Inclou
mitjans auxiliars.

PTGE

MARTRAS

25

Construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres.

PG

MARAGALL

239

C

MERCADERS

C

MILANS

15

Canvi d'ús d'un local a habitatge en la planta primera.
Adaptació del local de la planta baixa a museu, protegit amb
nivell C de Patrimoni.

5

Rehabilitació de façana principal, façana posterior i pati interior
de parcel·la, sense afectació estructural; i sanejament d'ampits
de coberta Edifici protegit per Patrimoni amb nivell C .
Projecte de legalització del reomplert de terres i tancament amb
mur de bloc de formigó de dos volums il·legals de 22,00m2 i
19,50m2 de superfície, i el tapiat de 5 finestres que ventilen la
planta soterrani fins a la cota màxima d'1,00m, acotada respecte
la cota de planta baixa de l'edificació i la part inferior de les
obertures.

PL

MONESTIR

3

PG

MONTJUIC

68

Instal·lació d'ascensor en edifici plurifamiliar i rehabilitació façana
posterior amb muntatge de bastida.

C

MORALES

29

Construcció d'un edifici plurifamiliar de PB+2.

C

MUSITU

24

Rehabilitació d'habitatge unifamiliar en testera, de planta baixa i
planta pis, amb afectació estructural.

C

NERBION

C

NOU DE LA RAMBLA

16

Rehabilitació integral d'edifici plurifamiliar amb increment
número habitatges. Resulten 8 habitatges.

C

NUMANCIA

69

C

NUMERO 3 ZONA
FRANCA

35

Canvi d'ús en dos locals de planta quarta, per a la creació de tres
habitatges.
Construcció d’ un conjunt d’edificis d’ús industrial i d’oficines pel
nou centre operatiu de TMB, compost per 1 nau d’oficines i
soterrani per instal·lacions, una nau de taller central i
d’aparcament per a 446 cotxes , 88 motos i 44 bicis i l’ampliació
de la nau Taller de Material Mòbil A.

C

OLIVERA

27

Rehabilitació de la façana posterior de l'edifici protegit pe
Patrimoni amb nivell C.

C

OR

38

Rehabilitació puntual de coberta en edifici catalogat amb nivell C
de Patrimoni.

C

PALLARS

5

Construcció d’edifici plurifamiliar de 16 habitatges de protecció
oficial.

433

Construcció d'un edifici destinat a residència col·lectiva docent
d'allotjament temporal de 350 places. En resulten 350 places
d'allotjament, 34 places d'aparcament per a cotxes, 64 per a
motos i 100 per a bicicletes.
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Adreça

Descripció

C

PAU ALSINA

114

C

PELLAIRES

C

PERE IV

C

PINTOR FORTUNY

C

PLA DELS
CIRERERS

2

Modificació de projecte de nova construcció edifici consistent en
la supressió de d'aparcament soterrat, modificació puntual de
volum de les plantes 6 i 7, modificació distribució de la planta
baixa ii l'augment de nombre d'habitatges de protecció oficial de
29 a 32.

C

PORTA

1

Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres de planta
baixa, altell i dues plantes pis per a cinc habitatges.

AV

PORTAL DE
L'ANGEL

20

Actuacions destinades a reduir l’ impacte visual de les plaques
identificatives i de les instal·lacions de comunicació visual a
façana i vestíbul de local comercial

C

PRINCESA

16

Obres per la implantació d’una activitat de pastisseria amb
obrador, amb reforma interior i exterior del local. Edifici protegit
per patrimoni amb nivell B.

C

QUETZAL

18

Segregació i canvi d’ús de dues oficines a dos habitatges i una
oficina en planta entresòl.

C

RAMBLA

35

Reparació puntual de les lloses de balcons de la façana principal
de l'edifici. Edifici protegit per patrimoni amb nivell C.

C

RAMBLA

76

Reforma exterior de façana d'un local de restauració. Substitució
de fusteria d'accés i endarreriment de rètol. Edifici protegit per
patrimoni amb nivell C.

C

RAMBLA

127

Legalització de les modificacions per unificar dos edificis i
destinar-los a hotel d'una estrella. consistents en la incorporació
d'una activitat complementària de restaurant, modificació dels
recorreguts de circulació i evacuació i canvis de distribució en les
habitacions.

Instal·lació de piscina en pati posterior d'ús privat.

7
105
31

134
RAMBLA

C
C

136
RAMELLERES

17

Moviment de terres, cimentació i construcció de murs pantalla
de les plantes sota rasant.
Rehabilitació de dos patis i intervencions a traster comunitari
situat en planta baixa, d’edifici plurifamiliar amb catalogació
patrimonial nivell C.

RAMBLA
C

Creació de nou habitatge en planta entresòl (no altell) d'edifici
existent.

Restauració de la façana principal d'un edifici entre mitgeres
protegit amb nivell C per Patrimoni. Inclou bastida com a mitjans
auxiliars.
Restauració de la façana principal d'un edifici entre mitgeres
protegit amb nivell C per Patrimoni. Inclou bastida com a mitjans
auxiliars.
Arranjament dels paraments del pati de l'escola Laboure i del pati
de la llibreria La Central dins un edifici protegit amb nivell B per
Patrimoni. No inclou cap bastida com a mitjà auxiliar.
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Adreça

Descripció

C

REC COMTAL

7

Reforma interior, adequació dels tancaments exteriors i
instal·lació de xemeneia, amb mitjans auxiliars, del local en PB
d'edifici entre mitgeres protegit per Patrimoni amb nivell C.

PL

REIAL

3

Reparació de les lesions detectades a la ITE com a greus, a
façana, pati, mitgera i balustrada. Edifici protegit per patrimoni
amb un nivell B.

PL

REIAL

18

Reparació de les lesions detectades a la ITE com a greus, a
façana, pati, mitgera i coberta. Edifici protegit per patrimoni amb
un nivell B.

C

RIERA DE SANT
MIQUEL

49

Reforma interior del local existent en PB amb segregació i canvi
d'ús a un habitatge. En resulta un local de 42,86 m² útils i un
habitatge de 121,85 m² útils.

C

SAGUNT

47

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

PL

SANT JAUME

2

Rehabilitació amb increment del número d'habitatges per divisió
dels habitatges. Edifici catalogat de Patrimoni nivell C.

PL

SANT JOSEP ORIOL

4

Restauració de les tres façanes del Palau Fivaller de Barcelona
Inclou mitjans auxiliars.

C

SANT PERE MES
ALT

24

Instal·lació de nou ascensor en escala per donar servei a un
edifici de planta baixa i 4 plantes pis.

C

SANTA COLOMA

68

Construcció d'edifici d’obra nova plurifamiliar composat per dos
volums i destinat a 13 habitatges, 1 oficina i aparcament soterrat
que disposa de 34 places per a cotxes, 12 trasters i ET.

C

SEQUIA

2

Reparació de les lloses dels balcons de les dos façanes d’ un
edifici de planta baixa i 4 plantes amb catalogació C per
Patrimoni.

C

SUISSA

4

Canvi d'ús d'oficina al baixos 1 en habitatge.

C

TORRENT DE
L'OLLA

C

TUSET

PG

VALL D'HEBRON

AV

VALLVIDRERA

C

VENEÇUELA

106
17

Actuació en façana per instal·lar els elements d'identificació del
local.
Segregació dels dos habitatges de planta primera en dos
habitatges i una oficina. Segregació dels dos habitatges de la
planta tercera en tres habitatges.

171
63

Nova aula al Institut Anna Gironella de Mundet, dins l'espai
existent i sense afectació estructural.
Construcció de piscina i estany.

108

Moviment de terres i construcció de murs pantalla com a primera
fase de l'obra principal.
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