GASETA MUNICIPAL
14 de juny del 2018

CSV: c855-ab0a-f920-a1ee

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

Adreça

Descripció

C

Alfons el Magnànim

60

Instal·lació d'ascensor exterior amb muntatge de
bastida

C

Amarant

4

Construcció de piscina prefabricada en habitatge
unifamiliar.

C

Balmes

178 Reforma interior d'un habitatge sense afectar
l'estructura amb un nivell de protecció B.

C

Balmes

464 Reforma i canvi d'us del local de planta primera a
habitatge.

C

Banys Vells

15

Projecte de reforma interior i restauració de façana
en un local amb ús de restaurant.

C

Begur

74

Construcció d'edifici plurifamiliar de 18 habitatges,
20 places d'aparcament i 13 trasters.

C

Benet Mateu

27

Reforma interior i canvi d'ús d'unes oficines a
habitatge sense afectar l'estructura de l'edifici.

C

Bertran

93

Reforma i segregació d'un habitatge existent en dos
habitatges afectant l'estructura de l'edifici. Els
habitatges resultants son el 1er A1 i el 1er A2.

C

Bonaventura Gispert

40

Reforma interior de un local en planta baixa
d'edifici plurifamiliar, per adaptar el local a nou ús
d'habitatge.

C

Boquer

9

Restauració de la façana posterior i lateral. Edifici
protegit per patrimoni amb un nivell C.

Pg

Born

11

Reforma interior i estintolament estructural d'un
local comercial destinat a farmàcia.

Pg

Born

30

Reparació de la cornisa de la façana d'edifici
protegit per patrimoni amb nivell B.

C

Carabassa

17

Canvi d'ús de comercial a habitatge en l'entitat
situada en la planta baixa.
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Adreça
Rbla

Descripció

Carmel

26

C

Casanova

65

C

Concili de Trento

C

Creu Coberta

Av

Diagonal

356 Segregació de l'habitatge 2on 2a en dos, obtenint:
2on 2aA i 2on 2aB.

Av

Diagonal

269 Reforma per a la redistribució de les cambres
humides, lavabos i vestidors, i millora de
l'accessibilitat del centre, inclou la instal·lació d'un
nou ascensor.

Pl

Duc de Medinaceli

C

E Zona Franca

41

Ampliació de la nau (planta baixa) i construcció de
nova marquesina a la nau de carrosseries de Nissan
a Zona Franca.

C

Ercilla

20

Construcció de piscina en pati interior d'edifici
unifamiliar aïllat.

C

Escultors Claperós

C

Ferran

53

Restauració dels paraments i moble de fusta en
façana, en dos locals comercials situats en la planta
baixa de dos edificis contigus.

C

Ferran

35

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

C

Flor de Neu

21

Construcció de nova planta d'edifici plurifamiliar
entre mitgeres de planta baixa, altell, i dues
plantes pis, per a sis habitatges, amb un soterrani,
per a 10 places de cotxe, i quatre trasters.

C

Flor De Neu

21

Legalització de l'enderroc d'un edifici unifamiliar
aïllat.

Garcia i Robles

12

Reforma interior, façana i accés per canvi d'ús de
local a habitatge.

Ptge

Construcció d'un edifici plurifamiliar de nova planta
entre mitgeres de PB amb altell i 4 PP amb 10
habitatges.
Rehabilitació de la coberta d'una part de l'edifici.

334 Instal·lació d'un ascensor a l'exterior de l'edifici, i
construcció de passera d'accés al nucli existent.
82

2

2

Enderroc d'un edifici entre mitgeres conservant la
façana que dona al carrer creu coberta 82.

Reforma interior, recuperació dels forats
arquitectònics i enderroc del volum disconforme a
façana posterior de l'habitatge principal 3a.

Construcció d'edifici plurifamiliar per a 9
habitatges, aparcament i local comercial.
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Adreça
Rda

General Mitre

Descripció
214 Rehabilitació d'un edifici plurifamiliar, segregació
de 12 habitatges existents en 24 habitatges i en la
reforma de 2 habitatges existents més.

C

Giralt el Pellisser

18

Rehabilitació parcial de l'edifici existent amb creació
de nous habitatges, instal·lació d'ascensor,
enderroc de volums a la coberta, nova claraboia i
actuacions de façana.

Pg

Gràcia

21

Reforma de local de 3163,42 m2 construïts i
transformació d'una escala de servei de l'edifici en
escala protegida.

Pg

Gràcia

78

Canvi d'ús d'oficina a hostal (7 habitacions dobles i
2 individuals, una d'elles adaptada) a l'entitat 1er
2a.

Guipúscoa

92

Legalització d'una reparació puntual en el
cobriment ceràmic del voladiu de coronació de la
façana exterior d'un edifici.

C

Josep Estivill

12

Reforma interior i canvi d'ús de local a habitatge i
oficines.

C

Junta de Comerç

15

Divisió dels habitatges 1-1 i 3-2, obtenint els
habitatges 1-1A, 1-1B, 3-2A i 3-2B.

Via

Laietana

39

Reparacions puntuals i manteniment de coberta de
planta 6a i impermeabilització i manteniment de
balcons de pedra de planta 5a.

Via

Laietana

4

Via

Laietana

23

Rbla

Neteja de les façanes principals d'un edifici.
Divisió de l'habitatge 3er 1a en habitatges (3er 1aA
i 3er 1aB ).

C

Lluis el Piadós

6

Instal·lació d'ascensor en edifici plurifamiliar entre
mitgeres.

C

Longitudinal 9

58

Reforma interior d'un centre d'emmagatzematge i
distribució de productes refrigerats.

C

Madrazo

43

Reforma i canvi d'ús d'un consultori mèdic a
habitatge.

C

Mare Deu Pilar

14

Rehabilitació i canvi d'ús a habitatge plurifamiliar
de l'edifici.

Av

Marques de
Castellbell

33

Construcció d'un taller i magatzem.
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Adreça

Descripció

C

Miquel Àngel

113 Reforma interior del local baixos C de planta baixa
per canvi d'ús a habitatge.

C

63

Reforma i ampliació d'edifici unifamiliar aïllat.

C

Montserrat de
Casanovas
Muntanya

48

Construcció d'edifici d'habitatges entre mitgeres de
PB + 3 plantes pis per 7 habitatges.

C

Nicaragua

71

Reforma i canvi d'ús d'oficina a habitatge d'un
edifici de PS, PB i 4PP, amb la construcció de una
nova planta entre les plantes 3a i 4a existents,
deixant un edifici de PB i 5PP. En resulten 37
habitatges, 1 local, 33 places d'aparcament i 19
trasters.

C

Numero 5 Zona
Franca

4

Construcció d'edifici industrial destinat a centre
logístic de mercaderies, consistent en nau diàfana,
amb espais per a oficines i serveis, molls de
càrrega i descàrrega, i incloent edificacions
auxiliars i zona d'aparcament.

C

Otger

9

Reforma amb canvi d'ús de l'edifici per destinar-lo a
habitatge unifamiliar.

C

Pàdua

18

C

Palau

5

Av

Portal de l'Àngel

20

Acondicionament interior de local comercial per a
venda de roba i complements, en planta soterrani,
planta baixa i planta primera.

C

Princep Jordi

22

Construcció d'un edifici compost de planta
soterrani, planta baixa amb planta altell (dos locals
comercials) i cinc plantes pis per a 9 habitatges.

C

Princesa

44

Substitució de baixants al pati de llums de l'edifici.

C

Rambla

73

C

Rambla

71

Reforma interior i exterior del local per la
implantació de una activitat de canvi de moneda.
Modificació del buit arquitectònic en planta baixa i
recuperació de la fusteria en planta pis en un edifici
entre mitgeres.

C

Rambla

Reforma i canvi d'ús d'un local en dos habitatges
(baixos 1a i baixos 2a ).
Divisió de l'habitatge primer segona en dos
habitatges (1er 2a i 1er 3a ).

112 Arranjament de l'ampit de coberta de la façana
principal.
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Adreça

Descripció

C

Rambla

38

Reforma exterior del local per adequar-lo a
l'ordenança dels usos del paisatge urbà. Edifici
catalogat per patrimoni amb nivell B.

C

Rambla

78

Retirada del moble de façana (moble d'alumini verd
sobreposat de manera distorsionant) i restauració
de la façana de la planta baixa d'un edifici protegit
amb nivell B.

C

Rambla

66

Rehabilitació integral de l'edifici.

Pl

Ramon Berenguer el
Gran

2

Arranjament puntual dels balustres de la planta
principal, balcó de la planta cinquena i
impermeabilització de les cúpules de coberta en un
edifici.

C

Ramon Miquel i
Planas

6

Reforma i segregació d'un habitatge existent en dos
habitatges (sobreàtic 1a i sobreàtic 2a).

C

Ribera

6

Restauració de la façana principal d'un edifici entre
mitgeres protegit amb nivell B.

C

Riera de Sant Miquel

39

Substitució de la fusteria de planta baixa a façana
interior de l'escola Josep Maria Jujol,.

C

Robrenyo

71

Reforma i canvi d'ús d'una oficina a habitatge.

C

Rocafort

6

Av

Roma

C

Rubens

27

Construcció d'edifici de nova planta de PB+1 al c.
Rubens i 2PS+PB+3 a l'Av. Mare de Déu del Coll.
En resulten 20 habitatges, 20 places d'aparcament i
20 trasters.

C

Sagunt

23

Construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres.

Pl

Sant Just

6

Restauració de la façana principal, façana nord al
carrer Hèrcules, cobertes laterals de la façana nord
i finestrals de la façana sud i façana nord de la
Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor de
Barcelona.

C

Seca

2

Rehabilitació puntual del revestiment de façana
d'un edifici catalogat amb nivell C.

Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres
compost de PS+PB amb altell+5PP+PC, amb 15
habitatges, 1 local comercial i 1 oficina.

146 Canvi d'ús d'un local situat en la planta primera
porta primera a habitatge.
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Adreça

Descripció

C

Sèquia

13

Restauració de les dues façanes principals a vial
d'un edifici.

C

Taxdirt

51

Canvi d'ús a habitatge d'un local destinat a oficinaestudi en la planta entresòl d'un edifici plurifamiliar
entre mitgeres.

Pg

Vall d'Hebron

119 Obres del nou accés ambulatori del centre per a
consultes externes de l'àrea matern infantil de
l'Hospital de la Vall d'Hebron.

C

Varsòvia

134 Construcció de 2 edificis plurifamiliars entre
mitgeres, un amb façana a avinguda Mare de Déu
de Montserrat 174 i l'altre amb façana al carrer
Varsòvia 134.bis.

C

Verdi

273 Canvi d'ús d'un local a habitatge.

C

Verdi

106 Edifici d'habitatges de nova construcció de
PB+1PP, per a 4 habitatges.

C

Vidiella

25

Ptge

Virreina

8

C

Y Zona Franca

29

Legalització d'habitatge unifamiliar en edificació de
pb +1, amb canvi d'ús de la planta baixa de
comercial a habitatge.
Restauració de la façana principal d'un edifici
protegit amb nivell B.
Reforma i ampliació d'una estació de servei a la
zona portuària.
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