GASETA MUNICIPAL
13 de juny del 2018

CSV: 7736-4238-c767-b588

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

Augusta

C

Bac de Roda

C

Descripció
46

Segregació d'habitatge 4t 1a existent obtenint 2
habitatges de nova creació a i b.

149

Modificació de distribució interior d'edifici industrial
per a canvi d'ús.

Balcells

26

Construcció d'edifici de nova planta entre mitgeres
de PS, PB, P. Altell, 2 i 3PP per a un total de 7
habitatges

C

Banys Vells

18

Projecte de recuperació dels buits originals a la
planta baixa de l'edifici, façana c/Mirallers i
c/Banys Vells.

C

Baró de la Barre

11

Legalització de la segregació d'un habitatge
unifamiliar existent en 2 habitatges i construcció
d'una nova escala d'accés.

Bordeta

20

Construcció espai soterrat de 1,50 x 2,65 x 2,14
metres en el local de planta baixa.

C

Ciutat

13

Rehabilitació integral, canvi d'ús de la planta baixa
de comercial a oficines i creació d'habitatges nous
per divisió dels existents a les plantes 1 i 3 en
edifici plurifamiliar.

C

Creu Coberta

23

Canvi d'ús de dues plantes d'oficines a habitatges i
piscina en planta terrat.

Av

Diagonal

C

Encarnació

32

Canvi d'ús global de l'edifici, mitjançant reforma
parcial interior, d'habitatge a local de custodia i/o
jocs infantils.

Ptge

General Bassols

23

Aparcament exterior descobert: obres
d'urbanització en terrenys privats d'ús privat.

C

Gran de Gràcia

226

Ctra

188

Reforma i adequació interior de local comercial.

Rehabilitació d'edifici existent entre mitgeres i
canvi d'ús a residencia de la tercera edat que
consta de PS+PB+4PP amb 18 dormitoris dobles i
4 d'individuals amb un total de 40 llits.
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Adreça
C

Descripció

Josep Torres

28

Reforma interior de local en PB per a canvi d'ús a
habitatge.

Via

Laietana

58

Projecte per la substitució de les fusteries en les
plantes pis de la façana principal i pintat de la
façana interior en un edifici.

Via

Laietana

49

Petita reforma interior i intervenció en façana
d'edifici hoteler.

C

Maresme

81

Construcció d'estació de servei per a vehicles i
local comercial de planta única.

C

Palou

26

Construcció d'edifici unifamiliar de nova planta de
PS, PB +2PP.

C

Pelai

48

Divisió de l'entitat 5º2ª en dos habitatges en
edifici plurifamiliar.

Ptge

Piquer

11

Construcció d'habitatge unifamiliar de PB+1 entre
mitgeres.

Ptge

Planell

1

Construcció d'un edifici plurifamiliar de PB+5 amb
12 habitatges.

Rbla

Poblenou

C

Portadores

C

71

Reparació de cantells de balcons amb bastida
tubular.

5

Intervenció global en 2 finques contigües unint-les
interiorment.

Princesa

56

Reforma del local comercial situat a la planta baixa
i soterrani-1.

C

Rambla

54

Reforma de local en planta baixa i soterrani, en el
que s'exerceix una activitat comercial. Actuacions
interiors, de façana i instal·lació de rètols
identificadors.

Pl

Santa Maria

1

Enderroc d'un volum afegit i restauració dels
paraments en l'àmbit de l'absis de la Basílica de
Santa Maria del Mar.

C

Sostres

6

Enderroc del conjunt d'edificacions existents.

C

Tapioles

29

Instal·lació d'un ascensor al pati interior de
l'edifici, l'adequació del vestíbul d'entrada i les
reparacions dels paraments del pati.
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Adreça

Descripció

C

Torrent de l'Olla

140

C

Trafalgar

50

C

Tres Llits

2

Pl

Urquinaona

11

Legalització de la restitució d'un tram de la
balustrada del balcó ubicat en la planta principal
d'un edifici protegit amb nivell C.

C

Vallespir

86

Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres
compost de PS , PB i 4 PP , per a 9 habitatges.

C

Vilafranca

7

Construcció d'edifici de nova planta entre mitgeres
format per PB, 3PP, I P. Terrat, per a 5 habitatges
i 1 local.
Subdivisió d'habitatge 1º2ª en dos.
Rehabilitació de la coberta de l'edifici entre
mitgeres.

Rehabilitació integral d'edifici existent entre
mitgeres i canvi d'ús d'industrial a oficines.
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