GASETA MUNICIPAL
7 de Juny del 2018

CSV: 6090-5434-be2a-9e6e

Altres anuncis – Llicències d'obres
ANUNCI Llicències d'obres majors concedides el mes de maig de 2017.

Adreça

Descripció

C

A Zona Franca

81

Modificació de llicència 03-2016LL19571 amb
ampliació de la nau, nou moll de càrrega i descàrrega,
reubicació de caseta per a camioners, augment de
places d'aparcament.

C

Albigesos

26

Canvi d'ús de dos locals a habitatges.

C

Aribau

Via

308

Canvi d'us i reforma interior de d'oficina a habitatge.

Augusta

46

Canvi d'ús d’oficina a habitatge.

C

Ausiàs Marc

37

Reforma per a la rehabilitació d'un local existent (ús
industrial), corresponent a les plantes baixa i
soterrani .

C

Balcells

26

Enderrocament d'edifici de PB+2.

C

Balmes

191

C

Biosca

52

C

Bisbe Català

C

Canvi d'us d'oficina a habitatge de l'entitat situada a
la planta 8a porta 1a.
Construcció d'edifici plurifamiliar aïllat, de PB+5, per
a un total de 60 habitatges de protecció oficial, i 2
plantes soterrani, per a 87 places d'aparcament per a
cotxes i instal·lacions comunitàries.

8

Projecte de rehabilitació de façanes d'un edifici
unifamiliar amb un nivell de protecció individual C.

Call

28

Legalització de la reforma exterior de la façana de
l'establiment d'activitat de venta de venta de
maquillatge.

C

Canonge Almera

37

Construcció de piscina privada en la planta baixa d'un
edifici plurifamiliar aïllat.

C

Caracas

17

Implantació de caseta prefabricada i dipòsit d'aigua
pel sistema de bombeig i abastament d'aigua contra
incendis de l'establiment.
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Adreça

Descripció

C

Cardener

14

Redistribució i ampliació d'habitatge existent.

C

Casp

38

Segregació d'una entitat d'habitatge, situada a la
planta segona (pis tercer o tercera planta alta), porta
1a, en dos habitatges: 2-1a A i 2-1a B.

Rbla

Catalunya

63

Remunta d'una planta, previ enderroc d'un volum de
trasters a la planta quarta (pis sisè o sisena planta
alta), per a la realització de dues noves entitats
d'habitatge: 4-1a i 4-2a.

C

Cavallers

38

Reforma i ampliació d'un habitatge unifamiliar aïllat
existent de PB+2.

C

Comte d'Urgell

187

Renovació de les canalitzacions de la xarxa de
subministrament d'aigua potable als edificis del
recinte de l'Escola Industrial, i reurbanització de la
zona de la Xemeneia.

C

Concepcion Arenal

148

Canvi d’ús de local en planta entresòl a habitatge
d'edifici d'habitatge plurifamiliar.

C

Concili de Trento

169

Conservació de façanes, patis, cobertes i substitució
de baixants.

C

Coroleu

77

C

Còrsega

242

Divisió de l'habitatge situat en la planta tercera porta
segona (pis cinquè o cinquena planta alta) en dos
habitatges (3r-2a A i 3r-2a B).

C

Còrsega

242

Divisió de l'habitatge situat en la planta tercera porta
primera (pis cinquè o cinquena planta alta) en dos
habitatges (3r-1a A i 3r-1a B).

Trav

Corts

131

Canvi d'ús i adequació del Pavelló de Ponent com a
aulari de l'IES Les Corts situat al recinte de la
Maternitat.

G.V.

Corts Catalanes

G.V.

Corts Catalanes

Rehabilitació de façanes, patis interiors, coberta i
escala d'un edifici plurifamiliar.

1044 Reforma i ampliació amb un altell d'un habitatge
situat en un edifici plurifamiliar.
866

Obres en interior de local per a la posterior
implantació de una activitat.
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Adreça
G.V.

Descripció

Corts Catalanes

159

Construcció d'edifici destinat a oficines de PB+12 (2
locals comercials a PB i espais diàfans a les plantes
pis, amb un total de 20.667,00 m2 de sostre), i 3
plantes soterrani destinades a aparcament per a un
total de 307 places per a cotxes, 84 per a moto.

C

Diputació

323

Divisió de l'habitatge situat en la planta àtic porta
segona (pis setè o setena planta alta) en dos
habitatges (Àtic-2a A i Àtic-2a B).

C

Escudellers

59

Restauració dels paraments exteriors del badalot
d'escala i la cornisa de la façana posterior.

C

Felipe de Paz

4

Reforma interior i canvi d'ús de local a habitatge
situat al Ent. 2a.

C

Feliu Casanova

30

Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar.

C

Francesc PerezCabrero

19

Reforma i canvi d'ús de dos locals en un habitatge.

C

França

42

Ampliació d'edifici d'habitatges

C

França Xica

24

Rehabilitació integral d'un edifici plurifamiliar de 4
habitatges.

C

Gíriti

5

Restauració, de les façanes principals d'un edifici
entre mitgeres.

Pg

Gracia

77

Obra major de legalització de la rehabilitació del
parament vertical existent al fons de la parcel·la de
Pg. de Gràcia 77 (que oculta un espai d'instal·lacions
de forma triangular).

Pg

Gracia

48

Subdivisió d'un habitatge en dos, en el tercer pis
(planta 1rb1).

C

Granja

6

C

Horta

117

Ampliació d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres.

C

Industria

353

Reforma interior per al canvi d'ús d'un local de planta
baixa. Es crea un habitatge amb dos nivells.

C

Isona

1

Obra nova edifici d'habitatges de PB+6 amb un total
de 42 habitatges i 2 soterranis destinats a 70 places
d'aparcament.

Redistribució general de la planta baixa per canvi d'ús
a habitatge, local comercial i traster.
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Adreça

Descripció

C

Jaume I

6

Via

Laietana

44

Actuacions exteriors puntuals de reparació de la
façana principal.

C

Leiva

57

Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres
compost de planta soterrani, PB +2 amb un total de 5
habitatges.

C

Longitudinal 11

112

Ampliació de nau sense ús consignat en solar sense
edificar, i realització de tancament vertical i
construcció d'escala interior i muntacàrregues en nau
adossada existent.

Pg

Mare de Deu del
Coll

9

Modificacions substancials del projecte de rehabilitació
de part d'edifici existent entre mitgera i augment de
volum que consta de 3PSoterrani+PB+2PP i 10
unitats d'habitatges.

Av

Mistral

44

Agregació i segregació de dues entitats, situades a la
planta àtic (pis novè o novena planta alta), portes 1a
i 3a, amb ús habitatge, en tres entitats d'habitatge (
AT-1a, AT-3a A i AT-3a B).

C

Monjo

16

Legalització de la reforma interior dels habitatges i la
consolidació estructural de la fonamentació en edifici
plurifamiliar.

C

Notariat

C

Numero 3 Zona
Franca

Av

Paral·lel

135

Canvi d'us i adequació d'un local destinat a oficina a
habitatge.

C

Pau Claris

161

Substitució de les fusteries de tancament de la galeria
de façana posterior, corresponents a l'entitat 4-2a
(pis sisè o sisena planta alta).

Av

Pedralbes

38

C

Pere IV

C

Pintor Fortuny

2
35

272
32

Recuperació de les fusteries de l'edifici, de fusta i
tipologia tradicional i actuacions al pati.

Restauració de la façana del Passatge Elisabets.
Construcció d'una Nau Taller per a les cotxeres de
TMB Zona Franca Port.

Canvi d'us d'oficina a habitatge a planta baixa.
Reforma de terrassa d'accés.
Arranjament de l'ampit de coberta, resolt amb una
balustrada.
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Adreça
C

Descripció

Pintor Fortuny

24

Restauració de la façana principal dins l'àmbit del
local esquerre de planta baixa.

Poblenou

44

Rehabilitació de façana.

C

Praga

23

Nova construcció d'edifici plurifamiliar.

C

Rector Triadó

11

Rehabilitació de la façana posterior d'un edifici.

C

Residencia

17

Modificacions a la P. Baixa i a les 2 P. Soterranis de
l'edifici d'habitatge plurifamiliar.

C

Riereta

35

Gran rehabilitació per al canvi d'ús a habitatge
d'edifici originàriament destinat a casa fàbrica. Total:
47 habitatges.

C

Ripollès

76

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

C

Rocafort

87

Canvi d'us d'oficina a habitatge.

C

Rosselló

281

C

Sagunt

41

C

Sant Antoni Maria
Claret

C

Sant Feliu de
Codines

73

Nova construcció de 2 habitatges unifamiliars
adossats.

C

Sant Gervasi de
Cassoles

57

Canvi d'us de 2 locals a 2 habitatges de 1er 2ª i 1er
3ª .

C

Sant Guillem

3

Canvi d'ús d'un edifici destinat a locals comercials a
habitatge unifamiliar de planta baixa, planta pis i
planta coberta.

Rbla

Rda
C

167

Rehabilitació i millora de paraments i instal·lacions
dels patis interiors.
Rehabilitació d'un edifici plurifamiliar de 8 habitatges,
canvi d'ús de dos locals en planta baixa i instal·lació
d'ascensor a la finca.
Construcció d'un centre d'atenció i recolzament als
malalts de càncer i a les seves famílies al recinte de
l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau.

Sant Pau

42

Canvi d' ús de local a habitatge de la planta entresòl (
corresponent a una primera alçada).

Secretari Coloma

88

Reforma del portal de la finca amb modificació de les
escales d'accés i creació de rampa en domini privat.
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Adreça

Descripció

C

Sòcrates

7

C

Tamarit

167

C

Taquígraf Garriga

C

Taquígraf Serra

C

Ter

C

Valencia

210

Divisió de l'habitatge situat en la planta tercera porta
segona (pis quart o quarta planta alta) en dos
habitatges (3er-2a i 3er-2a B).

C

Valencia

210

Divisió de l'habitatge situat en la planta segona porta
segona (pis tercer o tercera planta alta) en dos
habitatges (2n-2a A i 2n-2a B).

C

Valencia

571

Canvi d'ús de local a habitatge.

C

Vilalba dels Arcs

122

Reparació de les filtracions d'aigua en aparcament per
a la seva adequació funcional.

C

Violant Hongria
Reina Aragó

69

10
9
18

Reforma interior en habitatge unifamiliar entre
mitgeres.
Remunta d'una planta (pis cinquè o cinquena planta
alta) per a la creació de 2 habitatges, 4rt-1a i 4rt-2a.
Canvi d'us d'un edifici amb dos locals comercials a
quatre habitatges.
Reforma interior i canvi d'ús de local a habitatge en
PB.
Canvi d'ús d'una oficina per a la creació d'un nou
habitatge.

Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres,
PB +2.
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