GASETA MUNICIPAL
7 de Juny del 2018

CSV: d762-6456-d204-ee1d

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

Adreça
Ctra

Alta de les
Roquetes

Descripció
328

Ampliació de volum de caràcter provisional a
l'Escola Antaviana.

C

Anglí

72

Construcció de piscina per a ús particular i sense
cobrir.

C

Aribau

215

Reforma i segregació d'un habitatge existent en
dos habitatges (3er 2aA i 3er 2aB).

C

Ausiàs Marc

27

Obres per a la segregació d'un habitatge, pis
primer porta única en dos: Pr-1a A i Pr-1a B.
Recuperen la façana posterior de l'entitat (refan la
galeria).

C

Ausiàs Marc

37

Rehabilitació interior i segregació d'una entitat
amb ús habitatge, pis quart, porta 2a, en dues
entitats d'habitatge: 3-2a A, i 3-2a B.

C

Bailèn

55

Obres de rehabilitació per a la reparació de part de
les fusteries de la façana de l'edifici principal.

C

Balmes

151

Segregació d'una entitat d'habitatge, situada a la
planta principal pis primer, porta 1a, en dos
habitatges: Pr-1a A i Pr-1a B.

C

Balmes

163

Reforma per la divisió de l'habitatge situat en la
planta tercera porta segona, pis quart, en dos
habitatges (3er-2aA i 3er-2aB).

C

Balmes

151

Segregació d'una entitat d'habitatge, situada a la
planta quarta, pis quart, porta 1a, en dos
habitatges: 4-1a A i 4-1a B.
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Adreça

Descripció

C

Balmes

127

Pl

Bonanova

12

C

Bonavista

7

C

Borriana

C

Segregació de dues entitats amb ús oficines,
situades a la planta principal, pis primer, en tres, i
canvi d'ús de dues entitats a habitatge (Pr-1a A,
Pr-2a B) i Pr-2a A (oficina).
Rehabilitació de la façana principal i neteja de
paraments de l'església de la parròquia de la
Bonanova.
Rehabilitació de façana posterior i patis.

102

Nova construcció d'un habitatge unifamiliar en
cantonada de Pb+1.

Ca l'Alegre de Dalt

66

Pròrroga extraordinària per reforma integral i
canvi d'ús d'edifici existent entre mitgeres.

C

Cadí

39

Varies actuacions (reparacions) en edifici
d'habitatges.

C

Carders

43

Substitució del cartell identificatiu del local de
planta baixa.

G.V.

Carles III

55

Canvi d'us d'oficina a habitatge a un local de
planta primera.

C

Cartagena

312

C

Cesare Cantú

C

Ciutat

13

Rehabilitació i canvi d'ús de les plantes àtic i
sobreàtic passant d'oficina a 3 habitatges.

C

Ciutat d'Elx

13

Reforma interior per canvi d'ús del local d'oficina a
habitatge.

4

Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres
compost de Pb , Altell i 5 Pp, per a 5 habitatges i
1 local comercial.
Creació de 2 habitatges nous (un per divisió d’un
habitatge en dos i altre per canvi d'ús d'oficina),
traster i piscina comunitària.
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Adreça

Descripció

C

Collegats

11

C

Comte Borrell

C

Comte de Güell

C

Còrsega

91

Av

Diagonal

450

Rehabilitació de claraboia al convent de Pompeia.

Av

Diagonal

612

Reforma i canvi d'us de local comercial a habitatge
en planta 4ª porta 12.

Av

Diagonal

450

Instal·lació de canal de recollida i baixant d'aigües
pluvials al convent de Pompeia.

C

Diputació

53

Segregació de l'habitatge Pral 1a en dos.

C

Doctor Aiguader

38

Modificació de l'envolvent de l'estació de servei de
gas natural amb ampliació de la zona d'ocupació
per l'anterior estació.

C

Encarnació

61

Edificació per ús provisional per la implantació en
Pb d'una escola de 2 aules.

C

Esquirol

Pg

Fabra i Puig

205

9

4

482

Reforma d'habitatge unifamiliar amb augment de
volum i modificació de la distribució interior.
Legalització de la segregació d’un local situat a
planta baixa i pl. entresòl en 3 entitats i un traster
i posterior canvi d’ús d’una de les entitats a
habitatge.
Reforma interior amb afectació estructural i
ampliació en planta baixa d'un habitatge
unifamiliar entre mitgeres.
Reforma pel canvi d’ús de local a la planta entresol
porta primera a habitatge i posterior segregació
en 4 habitatges i 6 trasters.

Instal·lació d'ascensor en pati interior d'edifici
plurifamiliar entre mitgeres.
Reforma i canvi d’ús de local a la planta baixa a
habitatge, amb intervenció en façana.
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Adreça

Descripció

C

Felip II

96

Divisió i canvi d’ús de local en planta entresòl a 2
habitatges.

Ptge

Flaugier

11

Augment de volum d'un habitatge en edifici
plurifamiliar entre mitgeres.

C

Foc Follet

105

Canvi d'ús de dos locals i un habitatge existent, en
dos habitatges nous en planta baixa.

C

Font de Canyelles

16

Reforma i canvi d'ús de local comercial a habitatge

C

Font Honrada

22

Canvi d'ús de local a habitatge.

Pl

Francesc Macià

2

Rehabilitació de la façana principal front al carrer
Calvet.

Pl

Francesc Macià

2

Rehabilitació de la façana principal front a la plaça
Francesc Macià.

C

General Mendoza

31

Construcció edifici plurifamiliar aïllat de Pb + 2,
amb 4 habitatges.

Pg

Gràcia

75

Legalització de la consolidació del forjat-sostre de
la P5.

Pg

Gràcia

34

Remunta de dues plantes (pis cinquè i pis sisè o
cinquena i sisena planta alta) per a la creació de
dos nous habitatges .

C

Gran de Gràcia

C

Irlanda

34

Reforma per al canvi d'ús d'un local de planta
baixa a habitatge.

C

Isaac Albèniz

27

Construcció d'un habitatge unifamiliar cantoner.

234

Enderroc parcial de l'edifici de l'Escola Vedruna
amb entrada pel carrer Betlem 9-15.
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Adreça

Descripció

C

Jonqueres

14

Divisió de l'habitatge de planta 2º, en 2
habitatges, el 2- i el 2-B.

C

Josep Sangenís

41

Transformar un local existent en un habitatge.

Via

Laietana

17

Arranjament puntual en la cornisa i en les lloses
de balcons.

Via

Laietana

25

Reforma interior i exterior d'un local per implantar
una activitat comercial a planta baixa.

C

Lledoner

12

Rehabilitació de les façanes i instal·lació d'un
ascensor per l'exterior d'un edifici aïllat
plurifamiliar d'habitatges.

C

Loreto

54

Segregació d'habitatge a planta segona porta 2 en
dos habitatges.

Av

Madrid

153

Canvi d'us d'oficina a habitatge en un local de
planta entresol porta 1a.

C

Malgrat

101

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

C

Malgrat

124

Construcció d'un edifici plurifamiliar entre
mitgeres, de planta baixa, altell, i dues plantes pis
per a sis habitatges i un soterrani per aparcament
amb 11 places de cotxe.

C

Malgrat

120

Construcció d'un edifici entre mitgeres, de planta
baixa, entresòl, i dues plantes pis per a 12
habitatges i un soterrani per aparcament per a 19
places de cotxe.

C

Mallorca

275

Divisió de l'habitatge de planta primera porta
primera en dos habitatges (1er-1a A i 1er-1a B).
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Adreça
C

Marc Aureli

Av

Meridiana

C

Mèxic

C

Descripció
2
113

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

36

Instal·lació artística efímera a la façana sud-oest
del Caixa Fòrum.

Mirallers

9

Instal·lació d'una estació base de telefonia mòbil.

Pl

Molina

1

Reforma oficina bancaria.

Pl

Monestir

3

Reforma i ampliació d'un habitatge unifamiliar
aïllat existent.

C

Mora d'Ebre

C

Muntaner

532

Reforma i segregació d'un habitatge en dos
habitatges.

C

Muntaner

561

Reforma i canvi d'ús d'unes oficines a habitatges
(entresol 1a i entresol 2a ) en un edifici
plurifamiliar.

C

Murcia

C

C

52

Construcció de nova planta d’edifici d’habitatges
plurifamiliar Disposarà de 22 habitatges i
aparcament en soterrani.

12

Gran rehabilitació d'edifici d'habitatges
plurifamiliar existent així com la construcció de
nou edifici d'habitatges plurifamiliar adjacent.
Total: 44 habitatges, 141 places d'aparcament per
a cotxes i 44 trasters.

Nou de la Rambla

1

Unió i reforma interior dels habitatges 3er 1a i 3er
2a resultant un sol habitatge.

Número 5 Zona
Franca

4

Obres de moviment de terres, excavacions i
arrencades d’instal·lacions i fonaments existents, i
execució de nous fonaments de pilotatges, com a
primera fase de la construcció d'edifici industrial
destinat a nau logística de magatzem i intercanvi
de mercaderies.
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Adreça

Descripció

C

Palla

9

C

Pallars

333

Construcció d'edifici plurifamiliar en cantonada, de
Pb+5. Total 32 habitatges, 49 places d'aparcament
i 32 trasters.

C

Paris

206

Legalització de segregació de l'habitatge 1er 1a en
dos, obtenint 1er 1aA i 1er 1aB.

C

Pas de
l'Ensenyança

2

C

Pau Gargallo

30

Construcció d'edifici per allotjament d’estudiants
amb 511 places, 50 places d’aparcament per a
cotxes, 40 per a motos i 80 per a bicicletes,
instal·lacions, arxius de la universitat i gimnàs.

C

Pavia

71

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

C

Pedraforca

11

Implantació de 4 ascensors per l'exterior i
rehabilitació de façanes d'edifici plurifamiliar aïllat,
de volumetria especifica.

C

Pedraforca

19

Implantació de 4 ascensors per l'exterior en edifici
plurifamiliar aïllat, de volumetria especifica.

Av

Pedralbes

48

Substitució de fusteries i paviment terrassa de
l'habitatge 3º 2ª.

Pl

Pedro

C

Petxina

10

Reconstrucció de part de la coberta de l' edifici
entre mitgeres.

Pg

Picasso

36

Rehabilitació de la coberta de l’edifici entre
mitgeres.

7

Reparació d’elements comuns en edifici
plurifamiliar entre mitgeres.

Instal·lació d'un ascensor per donar accés a les
plantes primera a quarta.

Enderroc de la planta àtic (cinquena) segons ordre
municipal i restitució de coberta a estat anterior.
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Adreça

Descripció

C

Pisuerga

15

Canvi d'ús d'oficina a habitatge a un local de
planta baixa , escala a, porta 4.

Rbla

Poblenou

63

Segregació d'habitatge existent i reforma del
resultant.

Av

Princep d’Astúries

56

Canvi d'ús d'oficina a Entl 1a a habitatge.

C

Princesa

37

Unió de dos locals de planta baixa i
acondicionament d'aquests a ús comercial.

C

Providència

Pl

Reial

12

Instal·lació de nou ascensor en celobert.

Ctra

Ribes

25

Construcció d’un edifici plurifamiliar composat per
2 cossos en alçada aïllats de Pb+4, els quals tenen
17 i 18 habitatges respectivament.

168

9

Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres,
parcialment executat sota llicència 002003LM05938, consistent en la finalització d'escala
existent i l'addició d'una tercera escala.

C

Roger de Llúria

Sol·licitud de 2ª pròrroga d’inici de les obres
consistents en la rehabilitació i remunta d’una
planta.

C

Sabino Arana

29

Projecte de gran rehabilitació de l'hotel Princesa
Sofía.

Rda

Sant Antoni

84

Enderroc d'edifici entre mitgeres mantenint les
façanes, per la construcció d'un edifici destinat a
hotel amb llicència concedida.

Rda

Sant Antoni

94

Augment de 8 a 11 habitatges.

Pg

Sant Gervasi

16

Reforma interior i canvi d'ús d'oficines a habitatge
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Adreça

Descripció

C

Sant Lluis

6

Instal·lació estació base telefonia mòbil Vodafone

C

Sant Manuel

9

Addició de galeria en planta baixa per el pati
anterior de l'habitatge, formant una terrassa en
planta primera.

Rda

Sant Pau

34

Pl

Sant Pere

4

C

Sant Sever

10

Intervenció global en un edifici existent amb
reforma locals Pb i reforma i augment habitatges
en planta pis.

C

Sant Climent

22

Remunta de dues plantes en edifici.

C

Sardenya

98

Construcció d'edifici plurifamiliar per a 19
habitatges i 2 locals comercials.

Pg

Taulat

C

Torres i Amat

5

Canvi d'ús de trasters i local, donant lloc a un
habitatge nou i un local sense ús.

C

Trafalgar

2

Canvi d’ús d’oficina a habitatge de la entitat
situada a la planta sisena porta.

C

Tres Llits

1

Reparació de la cornisa de façana d'edifici entre
mitgeres.

C

Turó de Monterols

179

11

Canvi d’ús de local a habitatge de la planta
primera.
Rehabilitació de façanes de pati interior.

Construcció d’edifici d’habitatges plurifamiliar
entre mitgeres de Pb+7. Total: 56 habitatges, i 62
places per a cotxes, 6 places per a motos, espai
per a bicicletes i 5 trasters.

Reforma i canvi d'ús d'unes oficines a habitatge (
baixos 1a ).
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Adreça

Descripció

C

Turó de Monterols

11

Reforma i canvi d'ús d'unes oficines a habitatge
baixos 2a

Pl

Unió

23

Substitució de tancaments i vidres actuals.

Pg

Valldaura

C

210

Construcció d'un mòdul exterior per a magatzem,
en planta baixa, en una benzinera existent.

Vergós

20

Reforma i adequació de piscina i platja, enderroc
badalot, i construcció de lucernari a la coberta.

C

Vico

31

Canvi d'ús de despatx a habitatge.

C

Viladrosa

90

Rehabilitació amb reforma i ampliació d'un edifici
per equipament existent entre mitgeres,
mitjançant una remunta.

C

Xifré

87

Reparacions puntuals a façanes principals 1 i 2 i
pati 1.
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