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Altres anuncis – Llicències d'obres
ANUNCI Llicències d'obres majors concedides el mes d’abril de 2022.

Adreça
C.

C.

ARGENTERA

ARÍSTIDES MAILLOL

PTGE AYMÀ

Descripció
9

6

3

C.

BALMES

104

C.

BLAI

56-58

C.

C.

C.

BOQUER

BRUSSEL·LES

CARRASCO I FORMIGUERA

1

41

28

Construcció d’edifici unifamiliar.
Reforma i ampliació de l’estadi del Futbol Club Barcelona
(Camp Nou), consistent en: cos d’edificació principal, de 8
nivells sobre rasant, més element de coberta, incloent ús
esportiu i usos complementaris; diversos volums per a usos
compatibles, botiga i museu, d’un nivell; i 2 plantes sota
rasant.
Construcció d’edifici plurifamiliar d’habitatges: 1 local i 2
oficines en PB, 8 habitatges en plantes pis i aparcament i
trasters en planta soterrani.
Legalització dels habitatges situats a la planta 4a portes 1a i
2a (i reforma i segregació dels dos habitatges resultant un
total de tres habitatges: 4t 1a A (considerat de nova creació),
4t 1a B 2 (consideració d'usat) i 4t 2a (considerat de nova
creació). S’inclou la substitució/restitució de les fusteries de
les obertures de façana i pati, i la instal·lació de maquinària
de climatització a la planta coberta.
Rehabilitació de balcons en la façana principal de la finca.
Formació de nova entrada accessible al local destinat a
farmàcia que ocupa part de la planta baixa de dues finques
(C. Boquer 1 i Pl. de la Llana 11).
Canvi d'ús i augment de volum de 1 local-magatzem a 2
habitatges tipus dúplex en la planta baixa i planta altell d'un
edifici plurifamiliar disconforme entre mitgeres.
Reparació i nova impermeabilització de la coberta plana del
volum posterior de les cuines de l'edifici principal de l'Escola
Jesuïtes de Sarrià.
Canvi d'ús d'oficina a habitatge en planta Entresol 1a i 2a per
crear 3 habitatges nous en edifici protegit per patrimoni amb
nivell B.

C.

COMERÇ

27

C.

COMTE DE SALVATIERRA

6

Segregació d'habitatge existent 4t 2a amb la creació d'un nou
habitatge 4t 2a B i 4t 2a A com a usat.

269

Reforma per a la divisió de l’habitatge a la Planta 3a. porta 1a.
en dos habitatges: 3r.1a.A, (considerat existent) i 3r.1a.B,
(considerat nou). Les obres no afecten l’estructura de l’edifici.

C.

CÒRSEGA
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Adreça
TRAV CORTS

AV.

DIAGONAL

Descripció
221

329

Canvi d'ús de local a dos habitatges en planta entresol,
(entresol 6a A i entresol 6a B).
Rehabilitació de la finca augmentant el nombre d’habitatges a
les plantes principal, tercera i cinquena, en resulten 24
habitatges. Les obres inclouen la rehabilitació de l’escala
existent, canvi de claraboia del celobert, canvis en el
sanejament.
Construcció de residència d’estudiants amb 113 habitacions,
33 places per a cotxes (5 adaptades), 17 places per a motos i
43 places per a bicicletes (141 places).

C.

DOCTOR TRUETA

191

C.

ESPANYA INDUSTRIAL

7

Rehabilitació façana principal i substitució del clavegueró de la
finca amb protecció de Patrimoni Arquitectònic amb nivell C.

54

Construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres amb planta
baixa-altell i dues plantes pis amb un total de 3 habitatges.

PTGE FLAUGIER

C.

FONTANELLA

21

C.

GRAN DE LA SAGRERA

32

C.

AV.

C.

JAUME I

JOSEP TARRADELLAS

JUNTA DE COMERÇ

11

133

26

VIA

LAIETANA

58

PL.

LESSEPS

11

C.

LLOBREGÓS

PTGE MALUQUER

240

23

Canvi d'ús de 3 oficines a 4 habitatges de nova creació en
planta 5a (5è1a, 5è2aA, 5è2aB i 5è3a). No hi haurà afectació
d'estructura.
Moviment de terres i construcció de murs pantalla com a fase
prèvia de l'obra principal (exp. 09-2021LL27635).
Enderroc dels volums afegits en els patis interiors de parcel·la,
dels elements de distribució interiors i per a la retirada dels
acabats afegits sobre l'arquitectura original, en un edifici
protegit per Patrimoni amb nivell C. Inclou bastida com a
mitjà auxiliar sense ocupació de la via pública i el tapiat de les
obertures fins a l'inici de la següent fase.
Segregació d'habitatge existent a planta sèptima porta
primera a dos habitatges: planta sèptima porta primera com
habitatge usat i planta sèptima tercera com a habitatge de
nova creació.
Enderroc d’un cos annex al badalot de l’escala, situat a la
planta coberta d'un edifici catalogat per Patrimoni amb nivell
C.
Projecte pel pintat de la façana posterior d'un edifici protegit
amb nivell B per Patrimoni. Inclou treballs verticals i bastida
com a mitjans auxiliars sense ocupació de la via pública.
Actuacions puntuals de reparació i mitjans auxiliars, a façana
amb protecció de Patrimoni.
Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres format per
7 habitatges, 2 locals, 2 places d’aparcament de cotxes i 1 de
moto, i 7 trasters independents.
Reforma interior de trasters ubicats a la planta soterrani d'un
edifici. Es redistribueixen els espais i es passa de 13 entitats
trasters a 4 trasters d'ús privatiu.
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Adreça

Descripció

PTGE MALUQUER

21

Reforma d'un habitatge unifamiliar: construcció
soterrani i d'una piscina a la coberta.

PG.

MANUEL GIRONA

59

Segregació d'habitatge 4t 2a amb la creació d'un nou
habitatge 4t 2a B i habitatge 4t 2a A com a usat.

PG.

MARAGALL

219

Construcció de piscina col·lectiva en edifici plurifamiliar entre
mitgeres.

C.

MARE DE DÉU DELS ÀNGELS 64

C.

MARTÍ

48

de

nou

Divisió i canvi d'ús d’un local a un nou local/oficina i un nou
habitatge en la planta baixa d'un edifici plurifamiliar entre
mitgeres.
Rehabilitació de façana principal d'edifici plurifamiliar.
Construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres, format
per planta baixa amb altell i 2 plantes pis destinades a 4
habitatges.

C.

MASCARÓ

4

C.

MASNOU

25

Arranjament de balcons de façana principal en
d’habitatges entre mitgeres, amb plataforma suspesa.

C.

MECÀNIC PABLO RADA

28

Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres de planta
baixa i planta pis per ubicar-hi quatre 4 habitatges.

PLTA MONTCADA

5

edifici

Restauració de la façana principal, façanes del pati interior de
parcel·la i enderroc del volum afegit en el terrat en un edifici
protegit amb nivell C per Patrimoni.
Segregació d'habitatge existent al 3r 1a, en dos habitatges:
l'habitatge 3r 1a A, tindrà consideració d'usat i l'habitatge 3r
1a B, tindrà consideració d'habitatge nou.

C.

MUNTANER

382

C.

NAVATA

6

Obres interiors en edifici existent per la creació de nou
habitatge en planta baixa entitat 2A.

C.

OLIANA

17

Augment de volum i rehabilitació d'habitatge unifamiliar amb
construcció de piscina.

C.

PARC DE LA BUDELLERA

4

Construcció de piscina descoberta amb el seu local tècnic
soterrat i un dipòsit de compensació també soterrat.

C.

PELLAIRES

32

C.

PINTOR TAPIRÓ

47

C.

PRAGA

42

C.

PUIG I CADAFALCH

11

Substitució de la coberta de fibrociment per una nova coberta
de teules ceràmiques d'una de les naus del complex fabril de
Palo Alto.
Segregació de local de en planta baixa en quatre oficines i
enderroc de coberta de fibrociment per deixar-ho lliure de
constituccions de qualsevol tipus a sota de la projecció del
sostre enderrocat.
Canvi d'ús de 1 local a 1 habitatge en la planta baixa d'un
edifici plurifamiliar entre mitgeres
Instal·lació d'ascensor exterior en edifici plurifamiliar de
volumetria específica.

3
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
29 de juny del 2022

CSV: c5c6-209b-9c7a-c0e0

Adreça

C.

C.

RAMBLA

SAGÀS

Descripció

20

25

Intervencions puntuals en tots aquells àmbits que presenten
deficiències, alhora, s'incorpora la restauració del vestíbul i
escala comunitària en edifici protegit amb nivell C de
patrimoni.
Construcció d’un nou volum adossat a l’edifici aïllat original
destinat a habitatge d’ús turístic. Aquest nou volum es
composa de planta baixa destinada a traster i planta 1ª
destinada a garatge, al servei exclusiu del mateix habitatge
d’ús turístic.
Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres de planta
baixa amb planta altell, dues plantes pis i planta coberta amb
un total de vuit habitatges.

C.

SANT FREDERIC

34

PL.

SANT JOAQUIM

8

Rehabilitació dels balcons de la façana de l’androna de l'edifici
amb nivell de protecció C de Patrimoni /Casa Saperas).

C.

SARAGOSSA

57

Rehabilitació de les façanes de l'habitatge i del taller de la
Casa Tàpies.

PTGE SERRAHIMA

6

PTGE SERRAHIMA

4

C.

SUGRANYES

36

AV.

TIBIDABO

44

C.

TRAFALGAR

78

PG.

VALL D'HEBRON

171

C.

VENÈCIA

1

Reparació de façana principal i mitgera d’edifici plurifamiliar.
Conservació i manteniment de les instal·lacions de distribució
d'aigua i de sanejament comunitàries de l’edifici.
Canvi d’ús de local comercial i magatzem a un habitatge.
Rehabilitació de façanes i restitució d'elements originals
alterats en edifici catalogat amb nivell C de Patrimoni.
Execució de reforços puntuals a l’estructura, en edifici
plurifamiliar amb catalogació patrimonial nivell C. Els reforços
estructurals s’efectuen en part de les bigues afectades per
esquerdes i corcs en sostre de planta primera (habitatge 12b) i planta segona (habitatge 2-2a, 2-2b i 2-3) i al badalot de
l’escala comunitària.
Rehabilitació de part de la coberta del Teatre del campus
Mundet.
Reparació paraments de façana en edifici unifamiliar adossat.
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