GASETA MUNICIPAL
9 de febrer del 2021

CSV: aa90-1f67-471f-00ac

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

Adreça
C. AGREGACIÓ
C. ALBERT LLANAS
C. ALÍ BEI
C. ALMOGÀVERS

C. ALSÀCIA

C. AMPLE

C. ANTIC DE SANT JOAN

C. ARGENTERIA

Descripció
38
2
29
154

1

46

Canvi d'ús de 2 locals a 2 habitatges en la planta baixa d'un
edifici plurifamiliar entre mitgeres.
Reforma i rehabilitació d’un edifici unifamiliar aïllat, format
per planta soterrani, planta baixa i 1 planta pis.
Enderroc de l'escala existent i construcció d'una nova escala
i Instal·lació de muntacàrregues dins de l'ull de l'escala.
Moviment de terres, murs de contenció i fonaments com a
primera fase de l'obra principal.
Construcció de la rectoria al costat de l'església de San
Rafael. El nou edifici de la rectoria farà de mur contenidor de
les terres que actualment afecten a les parets de la capella i
la seva coberta enjardinada servirà com a continuació del
parc existent.
Restauració de la façana posterior d'un edifici protegit amb
nivell C, per Patrimoni. Inclou bastida com a mitjà auxiliar
sense ocupació de la via pública.

2

Instal·lació d'un ascensor (col·locat en el pati interior de
parcel·la) i la reforma interior dels habitatges Pral-1, Pral-2,
1-1, 2-2, 3-2 en un edifici protegit nivell C, per Patrimoni.

6

Arranjament del parament de façana (parament cec que
tanca una antiga androna, adossat i independent de la
façana principal de l’edificació) en edifici protegit amb nivell
C, per Patrimoni. Inclou la col·locació de bastida amb
ocupació de la via pública.

C. ARIZALA

65

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

VIA AUGUSTA

28

Eliminació de les instal·lacions d'aire condicionat en façana
posterior i nova instal·lació d'aire condicionat per l'interior de
l'edifici.

C. BALMES

243

Canvi d'ús d'oficines, escala B 4t 1a i 4t 4a en: vestíbul
comunitari, habitatge 4t 1a i habitatge 4t 2a.

C. BALMES

243

Canvi d'ús d'oficines Àtic 3a i Àtic 4a en vestíbul comunitari,
habitatge Àtic 3a i habitatge Àtic 4a.

348

Canvi d'ús de local planta entresòl 3a de 82 m2 en
Habitatge, Planta Entresòl 3a de 81,25 m2 i vestíbul
comunitari de 1,70 m2, sense afectació d'estructura.

C. BALMES

C. BASSES DE SANT PERE

4

Reforma dels locals de la planta baixa, rehabilitació de
l’habitatge existent situat en la planta segona, porta quarta,
restauració de la façana principal i arranjament de les
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Adreça

Descripció
cobertes d’un edifici entre mitgeres protegit amb nivell B per
Patrimoni. Inclou bastida amb ocupació de la via pública.

C. BATLLORI

C. BÉJAR

C. BISBE

C. BLASCO DE GARAY
C. BÒBILA
PG. BORN

27

6

10

5

Reforma interior de local per a fer el canvi d'ús a un
habitatge.
Rehabilitació d’edifici existent entre mitgeres per a
transformar-lo en edifici plurifamiliar de 8 habitatges, amb 8
trasters.
Restauració de tres vitralls i una rosassa de l'absis de la
catedral de Barcelona, edifici protegit amb nivell A per
Patrimoni. Inclou bastida com a mitjà auxiliar sense ocupació
de la via pública.
Reparació puntual d’aleró de façana principal, amb treballs
verticals.

15

Canvi d’ús d’una oficina a dos habitatges.

11

Arranjament del parament de la façana en un edifici protegit
amb nivell C per Patrimoni. Inclou la col·locació de bastida
amb ocupació de la via pública.

PTGE.BOSCH I LABRÚS

2

Canvi d’ús de 3 locals a 3 habitatges a la planta entresòl.

PTGE.CAMÍ DEL MAS SAURÓ

3

Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina.

C. CARRASCO I FORMIGUERA

28

Segona fase de la substitució dels vidres de les fusteries
exteriors de l'edifici principal de l'Escola Sant Ignasi Jesuïtes
de Sarrià.

C. CARRERAS I CANDI

34

Reforma i canvi d'ús de l’entresòl quarta per a canvi d’ús a
habitatge.

C. CARROÇ

16

Reforma d'un habitatge unifamiliar aïllat amb afectació
puntual d'estructura. Realització de nou soterrani sobre el
volum existent.

RBLA.CATALUNYA

121

Reforma per la divisió de l'habitatge situat en la planta
principal, escala dreta en dos habitatges.

5

Reparar part del balcó de la planta àtic i del lluernari del
terrat per resoldre humitats per filtracions.

C. CERDÀ

4

Demolició parcial d'edificació de planta baixa entre mitgeres,
per la seva transformació en pati enjardinat.

C. CONXITA SUPERVIA

3

Canvi d'ús en dos locals de planta baixa i altell per a la
creació de quatre habitatges.

AV. CATEDRAL

TRAV
CORTS
.
AV. DIAGONAL

C. DOCTOR SANTPONÇ

131

Treballs de tancat de parc infantil, previ enderroc parcial de
mur de formigó d'antic estany i construcció de rampa
d'accés.

686

Reparació d'esquerda del mur de tancament del recinte del
Palau de Pedralbes.

22

Rehabilitació amb canvi de distribució de l’habitatge
unifamiliar, afrontant el carrer Doctor Santponç 22B i
ampliació d’un volum d’ús complementari, de PB, afrontat al
carrer de Colònia 17. Es proposa l’enderroc de construccions
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Adreça

Descripció
al pati interior i la tala d’elements arboris.

PL. DUC DE MEDINACELI

2

Reparació de la cornisa de la façana posterior de l'edifici i
actuacions globals de reparació dels patis. Edifici protegit per
patrimoni amb un nivell C.

C. ELISABETS

6

Restauració de mur de tancament de la finca. L'edifici està
catalogat individualment amb nivell B per Patrimoni. Conjunt
de la casa de la Misericòrdia.

C. EMILI ROCA

60

Construcció d'un centre docent d'educació infantil.

33

Construcció d'edifici de 31 habitatges de protecció oficial ( 2
adaptats) i local comercial. La planta baixa destinada al local
comercial, zones comuns i aparcament per a 32 bicicletes i
les plantes pis per a habitatges.

PTGE.ESPERANÇA

11

Reparació i pintat de la façana d'un edifici d'un sol habitatge
entre mitgeres, i catalogat amb el nivell de protecció C per
Patrimoni.

PL. FIGUEROLA

4

AV. ESCOLAPI CÀNCER

Reforma interior i augment de volum d'habitatge situat a la
planta baixa d'un edifici plurifamiliar, amb afectació
estructura.

C. FONTCOBERTA

29

Ampliació d’edifici existent. Es rehabiliten i reformen els tres
habitatges existents, un per planta. S’instal·la un ascensor.

C. FRANCESC CARBONELL

39

Segregació d'habitatge existent 3er 3era, amb la creació
d'un nou habitatge.

C. FRATERNITAT

37

Col·locació d’ascensor en edifici plurifamiliar existent.

42

Construcció d’edifici aïllat format per 2 plantes soterrani
destinades 10 places d’aparcament i 6 trasters, i planta
baixa i 2 plantes pis destinades a 6 habitatges independents.

AV. FREDERIC RAHOLA

115

Segregació d'habitatge existent planta 3er amb la creació
d'un nou habitatge.

145

Canvi d'ús d'oficina en pis 1r 2a A en habitatge.

RDA. GENERAL MITRE

165

Segregació d'habitatge existent en la planta primera d'un
edifici, en tres entitats. Habitatge 1, amb consideració de
nou, habitatge 2, també amb consideració de nou i
l'habitatge 3 que té consideració d'existent.

TRAV
GRÀCIA
.

117

Canvi d’ús de local a habitatge, en edifici plurifamiliar.

C. GANDUXER
RDA. GENERAL MITRE

RDA. GUINARDÓ
C. HOMER

24

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

11

Canvi d'ús de dues oficines en dos habitatges en planta
entresol.

C. HOSPITAL

116

VIA LAIETANA

7

VIA LAIETANA

32

Rehabilitació d'un edifici d'habitatges. No inclou la ocupació
de la via pública amb una bastida.
Rehabilitació de diverses cobertes planes de la finca, actuant
a la planta àtic (1er, 2on i 3er), terrassa entresol i principal.
Arranjament de dos balcons en la planta primera i de tot el
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Adreça

Descripció
coronament de l’edifici (cornisa i balustrada) amb protecció
patrimonial G2 i C. Inclou la col·locació d’un cos baix de
bastida amb ocupació de la via pública.

C. LLACUNA

26

Construcció d’un conjunt de dos edificis d’oficines, edifici A
de PB+2PP/+6PP i edifici B de PB/+3PP, ubicats als números
28 i 26 del carrer Llacuna, i una planta soterrani comuna
destinada a aparcament i sales tècniques, amb front al
carrer Llacuna.

C. LLACUNA

30

Construcció d’edifici destinat a residència per a gent gran i
centre de dia, de PB+4PP, i una planta sota rasant destinada
a espais tècnics d’instal·lacions i sales tècniques.

C. LLORENS I BARBA

9

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

C. MAJOR DEL RECTORET

4

Substitució acabat de coberta del centre d’informació del
Parc de Collserola amb mitjans auxiliars.

C. MALLORCA

C. MALLORCA

C. MALLORCA

51

Rehabilitació de voladissos de la façana posterior mitjançant
bastida tubular i rehabilitació parcial de terrassa planta àtic.

234

Construcció d’un edifici d’habitatges i residència geriàtrica
amb conservació de les façanes i pati de l’edifici existent. El
resultat final es composa de 2 plantes soterrànies, planta
baixa amb altell, 4 plantes pis i una remunta de 2 plantes
més (en total 6 plantes pis).

235

Rehabilitació parcial de façana posterior. Restitució de
fusteries de la planta principal en edifici catalogat amb nivell
de protecció C per Patrimoni (Casa Gustavo Peyra). Inclou
mitjans auxiliars sense ocupació de vorera.

C. MARESME

94

Reforma d’accés a un edifici plurifamiliar d'habitatges.

C. MARÍ

58

Remunta de planta 2ª en una casa unifamiliar adossada,
originalment formada per planta baixa i planta 1ª.

C. MAS PUJOL

9

AV. MERIDIANA

250

C. MIQUEL I BADIA

6

Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat.
Rehabilitació integral de l’edificació existent, per a destinarlo a alberg de joventut amb una capacitat de 258 places.
Reforma de local existent per a canvi d'ús a habitatge.

C. MIRALLERS

12

Intervenció puntual a l’estructura i façana del pati interior de
parcel·la per ampliar una finestra existent en edifici
plurifamiliar. L'edifici està catalogat amb nivell C per
Patrimoni.

C. MONT D'ORSÀ

49

Construcció d’un aparcament en planta soterrani per a dos
vehicles.

C. MUNTANER

382

Divisió d’un habitatge existent en dos habitatges en baixos
2a.

C. MUNTANER

325

Canvi d'ús d'oficines a habitatges en Entresòl 1a.

C. MUNTANYA

90

C. NÀPOLS

307

Canvi d'ús de local comercial a habitatge en planta baixa.
Gran rehabilitació d'edifici d'habitatges entre mitgeres,
mantenint façana, per 12 habitatges, 12 places

4
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
9 de febrer del 2021

CSV: aa90-1f67-471f-00ac

Adreça

Descripció
d'aparcament de dues rodes i 12 trasters amb aparcament
per bicicleta.

C. NATZARET

5

Adequació del solar per a la creació d'un aparcament a l'aire
lliure.

C. NAVARRO I REVERTER

1

Obres de reparació i rehabilitació de tres façanes de l'edifici
Torre Sant Joan Baptista.

C. PALAU

3

Impermeabilització puntual en el perímetre dels lluernaris en
la coberta en edifici protegit amb nivell B per Patrimoni.

C. PAMPLONA

104

Construcció d'edifici d'oficines al carrer Pamplona, amb
façana també al carrer Sancho de Ávila. Es composa de
2S+B+1 al carrer Pamplona on contacta amb l'antic edifici
de Galetes Vinya i 2S+B+5 i una sisena planta parcial al
front del carrer Sancho de Ávila.

C. PARE MIQUEL DE SARRIÀ

10

Reforma i canvi d'ús de local a habitatge en baixos 1ª.

C. PELFORT

23

Reparació coberta habitatge disconforme a una parcel.la
amb elements catalogats.

C. PERE COSTA

17

Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres format
per planta baixa amb altell i 2 plantes pis destinades a 3
habitatges independents.

C. PERE IV

128

Reforma i canvi d’ús d’edifici industrial entre mitgeres de
PB+4 per a destinar-ho a oficines (centre cotreball), amb la
creació d’una planta soterrani.

C. PERE IV

105

Construcció d'edifici d’oficines amb aparcament de 142
places per a cotxes (4 accessibles), 38 per a motos i 167 per
a bicicletes.

10

Gran rehabilitació amb canvi d'ús principal, per a la creació
de set habitatges complerts i una oficina no oberta al públic.

C. PONS I GALLARZA
CTRA
PRAT
.

8

Reforma i ampliació amb canvi d’ús d’industrial a oficines.

111

Reparació de l’aplacat de la façana de l’hotel. Edifici protegit
per patrimoni amb nivell C.

C. RAMBLA

115

Restauració de la façana principal i sostre del vestíbul de
l’edifici de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.
Edifici entre mitgeres i protegit amb nivell A per Patrimoni.
Inclou bastida amb ocupació de la via pública.

C. RAMON TURRÓ

133

Rehabilitació i canvi d’ús d’edifici industrial a administratiu.

C. RAMBLA

C. REI MARTÍ

37

Rehabilitació de la façana principal i canvi d'ús de local a
habitatge.

258

Construcció de trasters i reforma d’espais comuns, creació
de dos habitatges nous en planta baixa i reforma dels
habitatges existents 1r-4t, 2n-3a, 7è.

C. RIERA DE TENA

22

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

C. RIU DE L'OR

14

Canvi d’ús de local a habitatge en planta baixa.

C. ROSARI

44

Rehabilitació i augment del nombre d'habitatges en edifici

AV. REPÚBLICA ARGENTINA
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Adreça

Descripció
plurifamiliar aïllat.

C. RUBÉN DARÍO

94

Gran rehabilitació de l'habitatge unifamiliar existent amb
canvi de distribució i augment de volum. Proposen la
conservació de la façana de carrer i les mitgeres, la
substitució dels forjats existents i de les construccions del
pati interior d'illa.

C. SABASTIDA

8

C. SANT ELIES

21

Canvi d'ús d'oficina 4t 4a a habitatge.

C. SANT ELIES

21

Canvi d'ús d'oficina 3r 4a a habitatge.

C. SANT ELIES

21

Canvi d'ús d'oficina 4t 1a a habitatge.

C. SANT ELIES

21

Canvi d'ús d'oficina 1r 4a a habitatge.

C. SANT FREDERIC

5

Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres.

Reparació de patologies detectades durant la inspecció
tècnica de l’edifici, (ITE), en els elements comuns.

PG. SANT GERVASI

26

Reparacions puntuals a la coberta general i façanes
posteriors amb instal·lació de bastides en edifici plurifamiliar.

PG. SANT GERVASI

45

Reparació de les façanes de l'edifici Torre Tamarita en una
superfície aproximada de 1.200 m2 mesurats en pla vertical.

PG. SANT JOAN

54

Reforma per la divisió de 4 habitatges situats en les portes
1es de Pl. Principal, Pl. 1a, Pl. 2a i Pl. 3a, en dos habitatges
cadascun.

C. SANTALÓ

101

Divisió de dos habitatges preexistents, 4t1a i 4t2a, en quatre
habitatges.

C. SARDENYA

397

Canvi d’ús d’oficina a habitatge, oficina i zones comuns en
4rt-4a.

C. TAMARIT

74

Rehabilitació de mitgera de bloc d’habitatges plurifamiliar.

C. TOLEDO

11

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

C. ULLDECONA
C. VALÈNCIA

C. VOLTA DEL REMEI

2
304

2

Construcció d'un edifici plurifamiliar d'habitatges dotacionals
i equipament.
Segregació dels habitatges situats a la planta segona en 2
habitatges.
Restauració de la façana principal i arranjament de l’escala
comunitària i del pati de parcel·la d’un edifici existent entre
mitgeres protegit amb nivell B per Patrimoni.
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