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LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN CINEMA AL
BARRI DE COLLBLANC-TORRASSA
Una de les funcions principals de qualsevol arxiu és la difusió dels seus fons documentals. Per això,
l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet (AML’H), va encetar el cicle “DOCUMENT DEL MES”, cicle amb el qual
s’exposa, tant físicament (a la sala de consulta de l’Arxiu) com en el web (http://www.lh.es/webs/arxiumunicipal/inici.aspx ), i durant un mes, un dels diferents documents dipositats a l’Arxiu.
La selecció es fa seguint un criteri de representativitat de la tipologia i procedència dels documents que
integren el patrimoni documental de l’Hospitalet i pretén mostrar-ne la riquesa i varietat.

http://www.l-h.cat/webs/arxiumunicipal/inici.aspx

FITXA DESCRIPTIVA
Aquest mes presentem una
mostra
de
la
tipologia
documental més consultada a
l’Arxiu Municipal de L’Hospitalet
i, també, una de les més extenses
en el temps i en el volum: les
llicències d’obres majors.
Aquesta documentació respon a
la necessitat que té l’Ajuntament
de
controlar
que
les
construccions de particulars
compleixin
la
normativa
urbanística.
Aquesta sèrie documental és
consultada tant per investigadors
–el conjunt de les llicències
reflecteix el desenvolupament
urbà al llarg del temps–, com per
ciutadans i altres administracions
que necessiten consultar els
plànols de les construccions.
Concretament, presentem la
llicència de construcció del
cinema Romero l’any 1931.
Aquest cinema va ser molt
important per a la vida
sociocultural del barri de
Collblanc-Torrassa des de la seva
construcció fins al seu tancament,
el 21 de maig de 1981.

Àrea d’identificació
Codi: AMLH, 101 Fons Municipal, M513 Expedients de llicències
d’obres majors, Exp. 7437
Nivell de descripció: Unitat documental composta
Títol: Expedient de llicències d’obres per a la construcció d’un
edifici destinat a cinematògraf al carrer Romanins i Montseny.
Data: 21 de març de 1931
Volum i suport: 6 documents i 3 plànols (74 X 83 cm, 73 X 87 cm i
70x124 cm)
Àrea de context
Procedència: Ajuntament de l’Hospitalet, Foment.
Data ingrés : 1972 (data atribuïda)
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Les llicències d’obres majors són expedients que
es tramiten per tal de controlar la legalitat urbanística de les
edificacions de particulars i assegurar-se que compleixen la
normativa urbanística. En els expedients habitualment hi consta:
• Instància
• Projecte d’obra (plànols)
• Concessió de la llicència
En aquest cas es tramita la llicència per a la construcció d’un
cinema, bar i habitatge.
Avaluació , tria i eliminació: Conservació permanent segons la
Taula d’Avaluació Documental núm. 67
Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions d’accés: lliure
Condicions de reproducció: lliure
Llengües i escriptures: català i castellà
Instruments de descripció: Inventari i catàleg
Àrea de documentació relacionada
Localització de l’original: document original que conserva l’AMLH
Documentació relacionada:
• M511 Registre de construcció Vol. 6 (1/31929 a
30/6/1934; exp. 5895-8985)
• M513 Reforma edifici destinat a cinema exp. 803/1969
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Àrea de notes
Es pot accedir a la lectura del document al nostre web. També
romandrà exposat a la Sala de Consulta de l’Arxiu durant tot el
mes.
Àrea de control de la descripció
Autoria: AVG
Data: 2009

