GASETA MUNICIPAL
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CSV: be59-aebb-cf54-bbb6

Altres anuncis – Llicències d'obres
ANUNCI Llicències d'obres majors concedides el mes de juliol de 2021.

Adreça

Descripció

C.

ADRIÀ MARGARIT

27

Actuació global en edifici existent amb enderroc de les zones
fora de l'ocupació permesa, reforma interior amb afectació
de l'estructura i canvi de l'ús principal de l'edifici a habitatge.
Ampliació de piscina existent.

C.

ÀNGELS

12

Rehabilitació puntual de façana i nucli de comunicacions en
edifici plurifamiliar catalogat Nivell C per Patrimoni.

C.

ARAGÓ

299

Rehabilitació de la façana principal de la rectoria de la
parròquia de la Puríssima Concepció.

C.

ARC DEL TEATRE

22

Construcció d’edifici plurifamiliar per a 5 habitatges i 5
trasters. L’edifici disposarà d’ascensor.

C.

ARIBAU

19

Reforma i canvi d’ús de tres locals amb ús d’oficina a tres
habitatges a la planta principal.

C.

ATLÀNTIDA

57

Reparació dels dos terrats de l'edifici de PB+1PP, amb una
planta més en cantonada, i amb catalogació C per Patrimoni.
(Antiga Subcentral Elèctrica de la Barceloneta).

C.

AURORA

13

Construcció d’edifici plurifamiliar en cantonada, format per
un soterrani destinat a aparcament (14 places i 15 trasters),
planta baixa (2 locals) i quatre plantes pis (32 habitatges).

C.

AVINYÓ

24

Restitució de l'estat original d'un habitatge actualment
segregat corresponent a l'entitat planta 1ª. L'edifici està
catalogat per Patrimoni amb nivell C.

C.

BALMES

180

C.

BANYS NOUS

13

Rehabilitació del pati interior de ventilació de la finca.
L'edifici està catalogat amb nivell C per Patrimoni. (Casa
Juana Foix).

C.

BARÓ DE SANT LLUÍS

17

Ampliació de l’habitatge situat en la planta 1ª. L’ampliació
consistirà en la remunta de la planta 2a conformant un
habitatge tipus dúplex.

C.

BISBE SIVILLA

31

Canvi d’ús de local a habitatge en planta baixa porta 5.

C.

BONAPLATA

29

Canvi d'ús de local Baixos 2 a habitatge.

Rehabilitació de pati interior.

C.

BONAVISTA

25

Segregació d'habitatge existent a planta principal,
rehabilitació de façanes, patis, coberta i instal·lació
d'ascensor en edifici entre mitgeres, catalogat nivell C per
Patrimoni.

C.

BOQUERIA

43

Reforç estructural dels sostres d'edifici d'habitatges i local
catalogat amb nivell C per Patrimoni.

C.

BRUC

127

Segregació d'una entitat amb ús d'habitatge, situada a la
planta segona porta 1ª, en dos habitatges.
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Adreça

Descripció

C.

BRUC

99

Reforma interior d’un local per a adaptar-lo com a
restaurant, amb afectació estructural i augment de
superfície.

C.

CALVET

56

Canvi d’ús de local a habitatge en planta entresòl 4rt.

CAMÍ

CAMA-SEC

5

Restauració amb mitjans auxiliars de façanes d'un habitatge
unifamiliar catalogat amb nivell C per Patrimoni.

C.

CAMPOAMOR

58

Restauració i rehabilitació d'edifici unifamiliar catalogat per
Patrimoni amb nivell C (Casa Coca).

C.

CARDERS

18

Reparació puntual de la impermeabilització de l'edifici
plurifamiliar catalogat amb nivell B per Patrimoni.

C.

CARDERS

32

Rehabilitació de vestíbul i escala per afectació d'un incendi.
Edifici protegit per patrimoni amb nivell C.

C.

CASANOVA

79

Canvi d'ús d'oficina a habitatge, en planta 1a, porta 1a amb
la creació d'un traster, sense afectació a la façana ni a
l’estructura.

AV.

CATEDRAL

7

Substitució d’ascensor en espai existent per donar servei a
un edifici amb catalogació C per Patrimoni.

CHAPÍ

C.

CIUTAT DE GRANADA

108

Construcció del centre sociosanitari del Nou Hospital
Evangèlic, incloent hospitalització amb un mínim de 180 llits,
i un nou Centre Urgències d’Atenció Primària (CUAP).

C.

COLLBLANC

128

Reforma interior amb canvi d'ús de local comercial a
habitatge en planta baixa.

COMTE D'URGELL

191

Reforma interior parcial de l’edifici 12 de l’Escola Industrial
(antiga biblioteca) per a la construcció d’un nou nucli de
comunicacions verticals (escala i ascensor). Actuació en
edifici catalogat nivell B per Patrimoni.

G.V.

CORTS CATALANES

264

Segregació d’habitatge preexistent en dos habitatges a la
planta principal d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres.

G.V.

CORTS CATALANES

567

Enderroc d'edifici (antic cinema Aribau). S'inclouen els
mitjans auxiliars (tanca d'obra, bastida i tanca de solar).

G.V.

CORTS CATALANES

564

Canvi d’ús de l’entitat 4t 2a d’oficina a habitatge.

G.V.

CORTS CATALANES

749

Enderroc de l’antic habitatge del corraler, petita edificació de
planta rectangular sense bastida a la via pública.

AV.

DIAGONAL

588

Segregació d'habitatge amb la creació d'un nou habitatge en
Planta Pral 2a.

AV.

DIAGONAL

525

Gran rehabilitació de la planta baixa i de la planta primera
d’un conjunt d’oficines que ocupen 6 finques.

C.

DIPUTACIÓ

323

Reforma per la divisió de l'habitatge en dos habitatges en
planta 2a porta 2a.

C.

DOCTOR SALVADOR
CARDENAL

C.

18

Legalització d'un ascensor situat en el pati de ventilació
interior en un edifici.

C.

2

Remodelació de la Unitat de Salut Mental de Perinatal.
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Adreça

Descripció

C.

DOCTOR SALVADOR
CARDENAL

C.

E ZONA FRANCA

C.

EMÈRITA AUGUSTA

6

Segregació i el canvi d'ús d'una escola bressol situada en
planta entresòl per tal de transformar-la en quatre
habitatges.

C.

ENRIC GRANADOS

52

Modificació de llicència d'edifici plurifamiliar consistent en
modificació dels habitatges i reducció del número de
trasters.

C.

ENTENÇA

85

Canvi d ús d oficina a habitatge en planta 1a porta 2a.

PG.

EXPOSICIÓ

2
41

Substitució d'un grup electrogen a l'edifici Casa Maternitat,
Pavelló Blau, actual Hospital Clínic de Barcelona.
Construcció d'un vial d'ús privat per al tràfic de vehicles
pesats.

119

Construcció d’edifici plurifamiliar de planta soterrani, planta
baixa i planta primera amb dos habitatges amb accessos
independents i sense espais comuns.

C.

FERRAN

44

Implantació d'establiment comercial amb la unió de dos
locals en edifici plurifamiliar. Edifici urbanísticament protegit
nivell C de Patrimoni.

C.

FREIXA

30

Canvi d’ús de local a habitatge en planta baixa porta 4a.

C.

GANDUXER

113

C.

GARDÈNIA

17

Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb edificació
auxiliar i piscina.

C.

GAVÀ

33

Construcció d'edifici plurifamiliar, destinat a 72 habitatges
(12 per planta), 1 oficina i aparcament per a 62 places de
cotxe, 1 de moto i 72 bicicletes.

C.

GINESTERA

21

Construcció d'una piscina en habitatge unifamiliar.

PG.

GRÀCIA

99

Reforma d'habitatge situat en planta novena amb segregació
en 5 habitatges.

TRAV.

GRÀCIA

321

Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres per 9
habitatges.

163

Construcció d’un complex d’edificis format per una planta
baixa comercial comuna amb dos blocs aïllats a sobre
destinats a habitatge lliure i un tercer bloc destinat a
habitatge de protecció oficial; amb tres plantes soterrànies
comunes destinades a aparcament.

185

Construcció d’un complex d’edificis per una planta baixa
comercial comuna amb dos blocs aïllats a sobre destinats a
habitatge lliure i un tercer bloc destinat a habitatge de
protecció oficial; amb tres plantes soterrànies comunes
destinades a aparcament.

RBLA.

RBLA.

GUIPÚSCOA

GUIPÚSCOA

Segregació d'habitatge existent 2on amb la creació d'un nou
habitatge 2on 2ona.

C.

IRADIER

5

Reparació puntual dels balcons de façanes, tribuna,
esquerdes de la torre i tanca exterior d'una residència per a
gent gran a la Casa Baurier, edifici catalogat amb nivell B
per Patrimoni.

C.

JAUME FABRA

9

Canvi d'ús de local a habitatge de l'entitat situada a l'escala
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Adreça

Descripció
A, entresòl 1a, d'un edifici plurifamiliar d'habitatges entre
mitgeres.

C.

C.

JOAN D'ALÒS

JOSEP ANSELM CLAVÉ

29

Conversió de dos habitatges unifamiliars situats en una
mateixa parcel·la en un únic habitatge unifamiliar, amb
modificació de accessos, moviment de terres i ampliació de
superfície en planta soterrani -1.

17

Rehabilitació integral de l'edifici, actualment amb llicència de
pensió, per destinar-lo a hotel, amb canvi d'ús i augment de
superfície de l'activitat. Edifici protegit per patrimoni amb
nivell C.

C.

JOSEP SERRANO

18

Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres format
per planta soterrani destinada a 8 trasters, i planta baixa
amb altell i 2 plantes pis destinades a 8 habitatges
independents.

C.

LONGITUDINAL 7

132

Construcció de centre d'emmagatzematge i distribució de
productes hortofructícoles.

C.

MAGALHÃES

C.

MAJOR DE SARRIÀ

C.

MAJOR DEL RECTORET

141

C.

MAJOR DEL RECTORET

90

C.

MALLORCA

101

Reforma d'habitatge en planta sobreàtic i superior, amb
segregació en dos habitatges. Actuació amb afectació
estructural i de façanes.

C.

MALLORCA

182

Reforma per a la segregació de l’habitatge 2n 1a, en dos
habitatges. No inclou bastida ni actuacions a les façanes, si
intervenció puntual de l’estructura.

PG.

MANUEL GIRONA

3
95

Canvi d'ús de local en planta baixa a habitatge.
Reforma d’un local per la implantació d'una activitat turística
a l'edifici existent.
Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina.
Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb edificació
auxiliar.

35

Rehabilitació de les cobertes principals de l'edifici "Can
Raspall" catalogat nivell B per Patrimoni, amb instal·lació de
bastida tubular en espai privat.

C.

MARC AURELI

1

Canvi d’ús de local a habitatge en planta entresòl porta 4a.

C.

MARC AURELI

1

Canvi d’ús de local a habitatge en planta entresòl porta 3a.

206

Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres per a 5
trasters, 1 local i 5 habitatges independents.

18

Instal·lació d'un ascensor exterior en un edifici plurifamiliar
aïllat.

AV.

MARE DE DÉU DE
MONTSERRAT

C.

MARÍ

C.

MARIÀ CUBÍ

AV.
C.

126

Segregació d'habitatge existent 3r 2a amb la creació d'un
nou.

MARQUÈS DE L'ARGENTERA 19

Reforma interior i exterior de local amb activitat de
restauració en edifici amb catalogació nivell B de Patrimoni.

MÉNDEZ NÚÑEZ

Restauració i rehabilitació de coberta d’edifici protegit per
patrimoni amb nivell C.

7
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Adreça
PTGE.

MÉNDEZ VIGO

Descripció
2

Substitució del clavegueram i rehabilitació del Passatge.

C.

MÈXIC

36

Reparació, aplom i consolidació de les peces existents del
mur de barana del pati anglès d'accés al centre Caixaforum.

C.

MOLES

16

Modificació de llicència concedida de construcció d'edifici de
nova planta en relació a les superfícies útils dels habitatges i
incorporació de piscina a la coberta.

C.

MONTEROLS

27

Reforma, divisió i canvi d'us de local en habitatge a baixos
1a. i baixos 2a i enderroc de conductes de ventilació en
façana en edifici plurifamiliar.

C.

MÓRA D'EBRE

45

Divisió i canvi d'ús de local existent, en planta baixa d'edifici
plurifamiliar entre mitgeres, per obtenir 2 entitats, oficina i
habitatge.

C.

MUNTANER

95

Reforma i divisió d’una entitat a la planta 4a2a, en dos
habitatges (4t 2-A i 4t 2ª-B).

C.

NAVATA

22

Reforma i ampliació de volum d’un habitatge i un estudi de
PB al nivell 4 i 3 respectivament.

C.

OLZINELLES

37

Canvi d'ús de local a habitatge en PB d'edifici plurifamiliar,
amb modificació puntual del vestíbul comunitari i afectació
puntual a l'estructura de l'edifici.

C.

PALAMÓS

70

Construcció d'edifici de 67 habitatges de protecció oficial (5
adaptats), 1 local comercial, aparcament de 72 places de
cotxes i 98 de bicicletes, espais de residus i instal·lacions.

PLA

PALAU

11

Reforma interior i exterior de local amb activitat de
restauració en edifici catalogat amb nivell C de Patrimoni.

PLA

PALAU

18

Adequació a les mesures de seguretat contra incendis en la
sala d’estudi (ubicada sota coberta) de la facultat de
Nàutica.

AV.

PARAL·LEL

95

Reforma interior, canvi d'ús i segregació de 2 oficines a 1
habitatge i 1 oficina a les entitats situades a l'entresòl 2a i
entresòl 3a d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres.

C.

PAU CLARIS

139

Segregació de l’habitatge 2n 1a, en dos habitatges 2n 1A i
2n 1B en edifici plurifamiliar.

C.

PERE COSTA

13

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

C.

PERE COSTA

13

Enderroc d'edifici unifamiliar entre mitgeres amb nivell de
protecció de Patrimoni nivell D.

C.

PERIODISTES

20

Canvi d'ús de 1 local a 1 habitatge en la planta baixa d'un
edifici plurifamiliar entre mitgeres.

C.

PERIS I MENCHETA

32

Millora de les condicions d’accessibilitat dels 4 pavellons,
instal·lació d’una plataforma elevadora vertical i un ascensor
exterior. (Col·legi Sagrada Família d’Horta).

C.

PERÚ

84

Moviment de terres, murs de contenció i fonaments com a
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Adreça

Descripció
primera fase de l'obra principal.

PESCATERIA

C.

PI

11

Reforma interior de local situat al PR 8, amb substitució de
fusteria, en edifici catalogat amb nivell C per Patrimoni.

RBLA. POBLENOU

92

Reforma d’habitatge a la planta 2a porta 1a a edifici amb
nivell de protecció C per Patrimoni.

PORTAFERRISSA

13

Reforma exterior de local, façanes i col·locació de rètols
identificadors de l'activitat. Edifici protegit per patrimoni amb
un nivell B.

PORTAL DE L'ÀNGEL

19

Nova instal·lació d'Estació base de telefonia mòbil en edifici.

PORTAL DE L'ÀNGEL

40

Rehabilitació integral d’edifici sense canvi d'ús principal, amb
enderroc de l'escala de comunicació, restauració de la façana
i creació de dos locals comercials i oficines a la resta de
plantes. Edifici protegit per patrimoni amb nivell D, amb
local emblemàtica.

C.

RABASSA

37

Canvi d'ús de local en PB a habitatge i modificació de la
façana.

C.

RAMBLA

70

Reforma interior (en PB) i substitució de fusteries exteriors
de l'activitat complementària de restauració d’hotel. Edifici
protegit per Patrimoni amb nivell C.

C.

RAMBLA

78

Legalització instal·lació de caixer automàtic a la façana d'una
activitat de planta baixa de canvi de moneda vigent. Edifici
protegit per patrimoni amb nivell B.

C.

RAMBLA

130

Unió de dos locals del mateix edifici, amb reforma interior i
exterior de façana, per la implantació d’una activitat de canvi
de moneda. Edifici protegit per patrimoni amb nivell C.

C.
AV.

AV.

PG.

REINA ELISENDA DE
MONTCADA

AV.

REPÚBLICA ARGENTINA

C.

CTRA.

CTRA.

C.

2

Restauració de la cornisa de la façana principal, de la
coberta, pati, escala i paraments interiors.

C.

20

Ampliació i reforma de l'escola Frederic Mistral.

251

Segregació d'habitatge existent 5é 1a amb la creació d'un
nou habitatge a (5é 1a A i 5é 1a B) i un vestíbul comunitari.

RERE PALAU

6

Col·locació d’un ascensor a l’ull d’escala amb un tancament
de deployé. Edifici protegit per patrimoni amb nivell C.

RIBES

7

Obres d'urbanització en terrenys d'ús públic per a la
reparació de les patologies existents a la impermeabilització
del soterrani.

53

Construcció d'edifici de 139 habitatges dotacionals (54
habitatges per a gent jove i 85 habitatges per a gent gran
amb 7 adaptats), dos equipaments i aparcament per a 139
bicicletes.

RIBES

ROGER DE FLOR

213

Rehabilitació de façana posterior (reparacions i millores
puntuals) i de coberta (substitució de plaques ondulades) en
edifici catalogat amb protecció individual nivell C per
Patrimoni. Inclou elements auxiliars (bastida). Sense
ocupació de via pública.
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Adreça

Descripció

C.

RUBIÓ I ORS

68

Construcció d'un edifici plurifamiliar destinat a 8 habitatges
independents.

RDA.

SANT ANTONI

72

Reforma i rehabilitació en edifici plurifamiliar de coberta
principal i pati interior. Millora de l’accessibilitat (ascensor) i
d’instal·lacions.

127

Legalització del canvi d'ús de local a habitatge a l'entitat en
baixos 1a.

30

Reforma i segregació d'un habitatge en planta principal 2a
en dos habitatges (2nA i 2nB).

C.
PG.
C.

SANT FRUCTUÓS
SANT GERVASI
SANT GERVASI DE
CASSOLES

105

Modificació de la ubicació de les fusteries i rètols, retirada de
la publicitat d'alarmes i instal·lació de porta d'accés
automàtica en local de planta baixa, en edifici catalogat amb
nivell C per Patrimoni.

PL.

SANT JAUME

PG.

SANT JOAN

88

Canvi de porta entrada i supressió de barreres
arquitectòniques al vestíbul d‘accés a l’edifici.

PG.

SANT JOAN BOSCO

74

Pintura de les façanes del pati Interior de l'Escola
Universitària Salesians de Sarrià.

PL.

SANT JOAQUIM

C.

SANT PAU

80

Restauració de pati interior de parcel·la en edifici catalogat
amb nivell D de Patrimoni.

RDA.

SANT PERE

64

Rehabilitació de la façana. Inclou la bastida.

C.

SANT PERE MÉS ALT

10

Rehabilitació de la façana posterior i mur de càrrega de
l’edifici plurifamiliar amb catalogació patrimonial nivell C
(Casa Vicente Xuclà).

C.

SANT PERE MITJÀ

45

Rehabilitació amb mitjans auxiliars de la façana posterior
d'edifici.

C.

SANTA AMÀLIA

3

Construcció d’edifici plurifamiliar per a 5 habitatges.

8

64

Renovació del sanejament i baixants de local en planta
baixa.

Reforma i rehabilitació amb remunta d’una planta en un
edifici unifamiliar entre mitgeres.

C.

SARDENYA

344

Rehabilitació amb canvi d’ús d’industrial a habitatges, per a
34 habitatges, un local comercial, una ET, espais comuns i
aparcament amb 42 places de cotxes i 4 places de motos.
L’aparcament es mancomunat amb els edificis del c/
Sardenya 350 i 352.

C.

TRAFALGAR

32

Rehabilitació de la façana posterior i claraboia sobre escala
comunitària d'edifici d'habitatges, incloent mitjans auxiliars.
Edifici protegit per Patrimoni amb nivell C.

94

Construcció d'un edifici d'oficines. En resulta un total de 12
oficines, 36 places d'aparcament per a cotxes, 8 places
d'aparcament per a motos i 40 places d'aparcament per a
bicicletes.

C.

TREBALL
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Adreça

Descripció

C.

TREBALL

PL.

URQUINAONA

C.

VALÈNCIA

197

Reforma per la divisió de l'habitatge situat en la planta
Primera porta primera (1r 1a-A i 1r 1a-B).

C.

VALÈNCIA

376

Reforma de l'habitatge P5-1 amb segregació en dos
habitatges, (P5-1A i P5-1B). Actuació amb afectació
estructural i de fusteries (façanes i patis).

VALL D'HEBRON

149

Instal·lació d'un elevador interior situat en l’ull d’escala d’un
edifici destinat a residencia geriàtrica.

PG.

PG.

98

Construcció d’un edifici d’oficines. En resulten 1 local
comercial dúplex (PB i P1a), 10 oficines, 36 places
d’aparcament per a cotxes, 9 places d’aparcament per a
motos i 36 places d’aparcament per a bicicletes.

5

Reforma per la divisió de l'habitatge situat en la planta
cinquena porta segona en dos habitatges (5è-2a A i 5è-2a
B).

Reforma i ampliació de l’edifici de Traumatologia de
l’Hospital de la Vall d’Hebron, consistent en la construcció
d'un nou heliport a la coberta i un nou nucli d'escala
d'emergència al tester sud en substitució de l’existent, així
com la remodelació de l’actual badalot i la substitució dels
aparells elevadors.

VALL D'HEBRON

119

C.

VARSÒVIA

103

Canvi d'ús de local a habitatge en la planta baixa 6 d'un
edifici plurifamiliar alineat a vial.

C.

VARSÒVIA

103

Canvi d'ús de local a habitatge en la planta baixa 3 d'un
edifici plurifamiliar alineat a vial.

C.

VENEÇUELA

108

Construcció d’un edifici per a escola de negocis (ús docent),
amb 32 places d’aparcament per a cotxes, 221 per a motos i
222 per a bicicletes.

C.

VILLAR

65

Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres format
per planta baixa amb altell i 3 plantes pis destinades a 6
habitatges independents.

ZONA FRANCA

17

Construcció d’un edifici d’oficines de planta baixa i vuit
plantes pis.

PG.

8
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal
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