GASETA MUNICIPAL
7 de Juny del 2018

CSV: 127c-6dbe-c101-4e9d

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

Descripció

C

A Zona Franca

61

Construcció d'una marquesina adossada amb
obertura de forat a la façana en una de les naus de
les instal·lacions de SEAT al polígon de la zona
franca.

C

Àngels

14

Reparació deficiències greus de l'edifici, detectades
a la ITE.

Via

Augusta

128

Reforma interior i canvi d'ús d'unes oficines a
habitatge. L'habitatge resultant es l'entresol 1
despatx 10.

C

Avenir

8

C

Balmes

92

Divisió dels habitatges principal 1a i principal 2a en
dos habitatges cadascun (Ppl 1aA, Ppl 1aB, Ppl 2aA
I Ppl 2aB)

C

Bonaplata

16

Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres
de planta soterrani amb PB , altell i dues planta pis.

Pl

Bonet i Muixi

C

Bordeus

C

Bosch i Gimpera

C

Can Basseda

C

Casp

137

Canvi d'ús d'una entitat amb ús d'oficina a ús
d'habitatge, situada a la planta entresòl (pis primer
o primera planta alta) porta 4a (Ent-4a).

C

Casp

44

Segregació de l'habitatge situat a la planta principal
en 3, (Pral. A, Pral. B i Pral. C .

C

Castillejos

4

Canvi d'us d'oficina a habitatge en planta primera
d'edifici plurifamiliar entre mitgeres, resultant un
habitatge 1er 5a.

Enderroc d'edifici a la parròquia de Sants.

22

Canvi d'us d'oficina a habitatge a planta primera
porta 4.

5

Ampliació i reforma de la planta baixa de l'edifici
Sport Center situat al recinte del Reial Club de
Tennis Barcelona 1899.

48

430

Piscina particular en parcel·la d'habitatge
unifamiliar.

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

Descripció

C

Collblanc

148

C

Comtal

C

Comte de
Salvatierra

C

Consell de Cent

373

Rehabilitació de la coberta de la finca.

Trav

Corts

257

Segregació d'oficina a nou habitatge (entr 1a a),
nova oficina (entr 1a b) i zones comuns.

G.V.

Corts Catalanes

207

Legalització de talús provisional d'obra a per a la
construcció d'un mur de contenció de terres de la
parcel·la colindant.

Av

Diagonal

622

Reforma i canvi d'ús d'oficines en dos habitatges
(4a 2a i 4a 3a).

C

Encarnació

163

Construcció habitatge unifamiliar.

C

Escudellers

24

Reforç estructural en les dues crugies més externes
en totes les plantes, restauració de les dues
façanes i canvi d'ús d'oficina a habitatge en la
planta principal.

C

Farigola

24

Construcció d'edifici de nova planta entre mitgeres
de PS, PB, Altell +3PP i per a 7 habitatges.

C

Ferran

53

Canvi de fusteries exteriors i reforma interior
d'habitatge 3º 1ª.

C

Ferran Puig

23

Ampliació, reforma i divisió d'habitatge de dues
plantes en habitatge usat en planta baixa i
habitatge nou en planta primera.

C

Fonolleda

13

Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat de planta
baixa, i dos plantes pis.

Pg

Font de la Mulassa

35

Modificació de l'expedient nº 07-2016LL11792 per
incrementar el nombre d'habitatges en 2 unitats.

C

Galceran Marquet

26

Construcció d'aules modulars provisionals a l'escola
la Mar Bella

Av

Gaudi

71

Reparacions puntuals a les 3 façanes principals i al
pati posterior.

14
8

Segregació d'un local comercial en planta baixa a
dos nous habitatges (baixos 2a i baixos 3a).
Restauració de la façana principal.
Reforma i segregació d'un habitatge existent en
dos habitatges ( 2n 2a i el 2n 3a ).
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Adreça

Descripció

Pg

Gracia

66

C

Gran de Gracia

233

Segregació de l'habitatge 1r 2a per a obtenir dos
nous habitatges.

C

Gran De Gracia

262

Obertura d'una finestra a façana en un quarto de
servei en planta àtic.

C

Gran De Gracia

201

Divisió d'un habitatge en dos.

C

Granollers

28

Reforma i ampliació de la cuina situada a la planta
baixa de l'edifici 1 i 4 del Centro Educativo
Inmaculada Concepción de Castres Curial
Provincial.

C

Guilleries

12

Canvi d’ús del local en pb a habitatge.

C

Horta

107

C

Jaén

8

Pg

Joan Borbó Comte
Barcelona

22

Restauració de dues façanes principals a vial.

C

Joan d'Alòs

17

Ampliació d’edifici existent destinat a aulari de
l’Escola St. Paul’s.

C

Jules Verne

8

Reforma i canvi d'us de dues oficines a habitatge
planta entresol 1ª i habitatge planta entresol 2ª.

C

Madame Butterfly

2

Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat de planta
baixa, i planta pis.

C

Maignon

Av

Mare Deu de
Montserrat

C

Margarit

C

Marià Aguiló

83

Rehabilitació puntual de façana posterior.

C

Mir

21

Reforma interior i remunta de planta pis 2 en un
habitatge unifamiliar de P. baixa i 1 P. pis.

50
278
8

Rehabilitació i remunta d'una planta (pis sisè o
sisena planta alta), per a la creació de dos
habitatges (4-1a i 4-2a), i una oficina (4-3a).

Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres.
Edifici de nova planta entre mitgeres,
PB+1PP+PSOT, creant 2 habitatges.

Canvi d'ús d'oficina a habitatge en planta 1.
Remunta de dues plantes en edifici plurifamiliar
alineat a vial.
Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres
compost de planta baixa i dues plantes pis per a
cinc habitatges.
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Adreça

Descripció

C

Moli

86

Canvi d'ús de local comercial a habitatge.

C

Montmany

49

Canvi d'ús de local a habitatge.

C

Nàpols

329

Enderroc d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres de
PB+2+ At.

C

Nou de la Rambla

111

Reforma de l'edifici "Sala Apolo" per adequar-se a
la llicència ambiental municipal 03-2014-0651.

C

Nou de la Rambla

163

Reforma i canvi d'us d'un local de planta baixa a
habitatge.

C

Numancia

43

Canvi d'ús de l'oficina de l'entresòl porta quarta a
habitatge.

C

Osi

52

Canvi d'us de local a habitatge en planta baixa.

C

Palau

6

C

Paris

40

Canvi d'ús d'un local situat a l'escala d, en la planta
entresol porta vuitena (pis primer o primera planta
alta) a habitatge, (ent-8a).

C

Perelló

44

Construcció d'edifici plurifamiliar d'habitatges de
PB+4 i soterrani, per a 13 habitatges i 13
aparcaments.

C

Perú

70

Reforma de tres naus industrials amb creació de
nous altells.

C

Plató

20

Divisió d'habitatge 3er 2a en dos (3er 2a i 3er 2b).

C

Pomaret

17

Rehabilitació de dos cobertes i una terrassa per
deficiències greus de impermeabilització en un
edifici destinat actualment a centre docent.

C

Pomaret

19

Rehabilitació de dos terrasses per deficiències
greus de impermeabilització en un edifici destinat
actualment a centre docent.

C

Portaferrissa

25

Reforma interior -nova ubicació de l'escala
d'emergència i enderroc d'un envà interior- i
actuació en façana .

Av

Portal de l'Àngel

25

Divisió dels habitatges planta principal i segona, en
dos entitats cadascun.

Pl

Portal de la Pau

6

Subdivisió d'habitatge 2º2ª en dos.

Rehabilitació de l'edifici.
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Adreça

Descripció

C

Princep de Viana

21

Rehabilitació integral d'edifici amb canvi d'ús
parcial i increment del número d'habitatges.

C

Rabassa

63

Canvi d'ús d'edifici industrial existent de PB+2 per
a convertir-lo en edifici de 18 habitatges amb la
construcció d'una planta soterrani per a 21 places
d'aparcament.

C

Rambla

134

Segregació dels habitatges del 1er, 2on i 3er. En
resulten 6 entitats d'habitatge.

C

Rambla

25

Canvi d'ús de dues entitats (destinades a oficina i
pensió) a quatre habitatges (1-1, 1-2, 2-1 i 2-2 ).

C

Rambla

111

Condicionament de la terrassa del pati interior hotel
Meridien.

C

Ramon Turró

155

Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres,
per a 12 habitatges i aparcament.

C

Riera de Tena

16

Reparació de la façana principal, obertura de dues
finestres en les patis de llums laterals i instal·lació
de claraboies.

C

Rivero

23

Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre
mitgeres de planta baixa i pis.

C

Roger de Llúria

119

Subdivisió habitatge principal 1ª (pis primer o
primera planta alta) en dos (principal 1aA i
principal 1aB).

C

Rosselló

255

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

C

Rosselló

28

Canvi d'ús d'un local situat en la planta entresol
porta tercera (pis primer o primera planta alta) a
habitatge.

C

Salva

22

Canvi d'ús del local baixos dreta a habitatge.

C

Salvador Alarma

16

Rehabilitació parcial d'edifici unifamiliar amb
augment de volum lateral.

C

Sant Antoni Maria
Claret

C

Sant Crist

318

49

Instal·lació d'ascensor, substitució d'escala interior
i modificació puntual de distribució interior de local
comercial (supermercat).
Canvi d'us i reforma integral de l'interior,
rehabilitació i noves obertures de façana.
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Adreça

Descripció

C

Sant Domènec del
Call

1

Pg

Sant Joan

10

Divisió de l'habitatge 3r1a, porta primera del pis
quart o quarta planta alta, en dos habitatges
(3r1aA i 3r1aB).

Pg

Sant Joan Bosco

42

Reforma parcial de les cobertes de l'edifici H de les
Escoles Professionals Salesianes de Sarrià (EPSS).

C

Sant Pere Mes Alt

31

Canvi d'ús per la implantació d'una nova activitat
de pública concurrència (bar-restaurant) en el local
esquerre de planta baixa.

C

Sants

C

Selva de Mar

C

133

Subdivisió i canvi d'ús de l'entitat de la planta
entresòl donant lloc a dos entitats d'habitatge i una
entitat magatzem.

Col·locació d'ascensor a habitatge plurifamiliar
entre mitgeres.

9

Desdoblament de local de planta baixa per tal
d'implementar una activitat de club privat social de
fumadors.

Sepúlveda

140

Legalització de la divisió de l'habitatge situat en la
planta àtic porta tercera (pis setè o setena planta
alta) en dos habitatges (àtic-3a i àtic-4a).

C

Tamarit

193

Subdivisió d'habitatge (4º 1ª) en dos (4º 1ªA i 4º
1ªB)

C

Tavern

33

Reforma i canvi d'us de local a habitatge (baixos).

C

Tavern

33

Reforma i canvi d'ús d'unes oficines a habitatge
(entresol 3a).

C

Valencia

247

Remunta d'una planta sobre edifici existent de
PB+4PP, per a la formació d'un habitatge.

Bda

Viladecols

2

Reparacions puntuals en façanes de pati interior.

C

Villarroel

170

Remodelació de la planta 3a del pavelló 7 i la
planta 2a de pavelló 7 de l'Hospital Clínic de
Barcelona. Amb afectació estructural i de façanes.

C

Villarroel

200

Canvi d'ús de dos locals situats a la planta segona
(pis segon o segona planta alta) porta segona i
porta tercera, a habitatges, (2n-2a i 2n-3a).

Ptge

Virreina

3

Reforma interior no estructural i reforma façana del
local situat a la placa Sant Josep nº 10.
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