GASETA MUNICIPAL
5 de febrer del 2019

CSV: 53ac-0a17-677f-1cc2

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

Adreça

Descripció

C

Amadeu Vives

1

Projecte per l'arranjament puntual de les rajoles
ceràmiques situades en l’intradós dels arcs de la planta
baixa en la façana.

C

Aragó

244

Substitució de les fusteries de les plantes pis de la
façana posterior.

C

Aragó

266

Canvi d’ús d’oficina a habitatge, planta 5a, porta 1.

C

Arc de Santa Eulàlia

6

Rehabilitació d'edifici amb increment del número
d'habitatges per divisió dels habitatges existents.

C

Aribau

162

Canvi d'ús d'una entitat amb ús local comercial,
situada a la planta entresol (pis primer), porta N.

C

Aribau

212

Reforma i canvi d'ús d'unes oficines a habitatge sense
afectar l'estructura de l'edifici. L'habitatge resultant és
l'entresol 2a.

C

Aroles

2

Instal·lació de
plurifamiliar.

Via

Augusta

323

Construir un edifici plurifamiliar compost per una
planta soterrani destinades a aparcament i planta
baixa i cinc plantes pis a habitatges. Quedant un total
de 24 habitatges, 30 places d’aparcament de cotxe i
11 trasters.

C

Boix

4

Construcció d'un habitatge unifamiliar bioclimàtic de
planta baixa i planta pis.

Pl

Bonet i Muixi

4

Projecte d’implantació de dos mòduls prefabricats,
inclosa la fonamentació.

C

Bosch i Gimpera

5

Reforma interior de la masia del RCTB1899 consistent
en la modificació de la distribució interior, instal·lació
d'ascensor, construcció d'escala i adequació de la
protecció contra incendis.

piscina

a

la

coberta
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Adreça

Descripció

C

Breda

11

Canvi d'ús d'oficina a habitatge en un local de planta
entresol porta 3a.

C

C Zona Franca

7

Construcció de una nau industrial dividida en tres blocs
independents, i un total de 67 places d’aparcament i
20 places de càrrega i descàrrega.

C

Capellades

9

Construcció d'estacionament en planta soterrani per a
una plaça de cotxe en edifici unifamiliar existent.

C

Caracas

22

Construcció de una nau industrial, compartimentada
en vuit naus. Una planta soterrani destinada a 111
places
d'aparcament
de
cotxes,
10
places
d'aparcament de vehicles de 8, places de càrrega i
descàrrega de 3x8.

C

Cardenal Tedeschini

24

Construcció de l'Escola Bressol Municipal Canòdrom.

C

Casals

32

Modificació interior i substitució coberta inclinada per
una de plana, amb remunta d'una planta.

Pg

Colom

24

Legalització del canvi d'ús de la entitat del 1r 4a,
d'oficina a habitatge.

C

Comtal

15

Divisió de l’habitatge (primer) en tres. Els 1a i 2a de
nova creació i el 3a com a habitatge usat.

C

Comtes de Bell-lloc

93

Construcció d’un edifici plurifamiliar compost de planta
baixa i tres plantes pis amb un habitatge per planta.
En total quatre 4 habitatges.

C

Correu Vell

3

Rehabilitació integral edifici, resultant 2 locals, 3
habitatges P1, 3 habitatges P2, 2 habitatges P3 ,2
habitatges P4.

C

Còrsega

331

Agrupació de finques, rehabilitació i canvi d'ús
d'oficines a habitatge de dues edificacions actualment
connectades i funcionant com a edifici únic. Després de
l'actuació constarà de les següents entitats: 11
habitatges i aparcament.

C

Còrsega

60

Canvi d'ús de dues oficines, escala-B 1r-3a i 1r-4a,
resultant dos habitatges nous: 1r-3a i 1r-4a.
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Adreça

Descripció

Trav

Corts

230

Projecte de canvi d'ús d'un local a habitatge en planta
entresol.

Trav

Corts

131

Projecte de conservació i manteniment de l'actual
sistema d'il·luminació exterior del parc ubicat al recinte
de la maternitat per mitjà de la substitució de bàculs i
lluminàries exteriors.

Trav

Corts

196

Realització de nova impermeabilització en vorera
privativa d'ús públic que dóna humitats a l'interior de
l'habitatge de la planta inferior.

G.V.

Corts Catalanes

587

Reforma interior i rehabilitació de local situat a pl.
Quarta per l’emplaçament de l’agència catalana de
medicaments i productes sanitaris i adequació i de
l’accés de pl. Baixa, escala i nucli d’ascensors.

C

Cros

18

Reforma interior d’habitatge entresol 3a, reforç
d’estructura i fonaments corresponents a aquest
habitatge, ordenació de buit de façana posterior i pati
enjardinat en l’entresol 3a.

C

Dalmau

17

La instal·lació de l’ascensor en el buit de l’escala.

Av

Diagonal

324

Canvi d'ús d'una entitat situada a la planta baixa, de
local a habitatge, enderrocant l'entresolat i el volum
que sobrepassa el cos principal de l'edificació existent,
reconstruint el volum de planta baixa fins a la
profunditat edificable màxima.

Av

Diagonal

357

Obra major de segregació de l'habitatge situat a la
planta 1 (segon pis) en 3 habitatges: 1er 1a, 1er 2a i
1er 3a.

Av

Diagonal

612

Reforma i canvi d'ús d'unes oficines en un habitatge
situades en un edifici d'oficines. L'habitatge resultant
és 6è 10a.

C

Doctor Pi i Molist

39

Projecte d'impermeabilització de la coberta
l'aparcament, que coincideix amb la plaça pública.

C

Doctors Trias i Pujol

4

Canvi d'ús a habitatge tipus dúplex, d'agrupació de dos
locals a habitatge, amb reforma interior sense
afectació d'estructura, en edifici plurifamiliar.

de
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Adreça

Descripció

C

Duquessa d'Orleans

1

Reforma i canvi d'ús d'unes oficines a habitatge en un
edifici plurifamiliar sense afectar l'estructura de
l'edifici. L'habitatge resultant és el baixos 1a.

C

Elisa

31

Projecte de reforma i canvi d’ús de local en planta
baixa a habitatge 1, habitatge 2 i habitatge 3.

C

Enamorats

40

Construcció d’edifici d’habitatges, locals i aparcaments
40-44. L’edificació està formada por 4 plantes
soterrani, planta baixa ( 2 locals) i 5 plantes pis ( 30
habitatges)

C

Enric Granados

52

Enderroc d'un edifici. S'inclou estructura de sustentació
de la façana a conservar.

C

Espanya Industrial

7

Actuació en façana principal, consistent en el canvi de
fusteries, recuperació de buits arquitectònics originals i
col·locació de rètols identificadors.

C

Espronceda

41

Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres

C

Finlàndia

33

Reforma d'habitatge amb canvi d'ús.

C

Font Florida

8

Ampliació d'habitatge entre mitgeres fent remunta
d'una planta.

C

Fusina

5

Restauració de la façana principal, patis interiors de
parcel·la i arranjament puntual de la façana posterior.

C

Gaiarre

25

Canvi d’ús del local baixos tercera a habitatge.

Pg

Gracia

37

Rehabilitació de la façana principal.

C

Historiador Maians

20

Canvi d’ús de local comercial a habitatge.

C

Laforja

27

Piscina privada en el jardí d'un habitatge.

Via

Laietana

5

Reparació dels elements de la balustrada del exterior.

Via

Laietana

21

Reforma interior i canvi d'ús d'oficina a habitatge de
l'entresol b.

C

Llatzeret

24

Edifici plurifamiliar entre mitgeres, per a 4 habitatges.

C

Lope de Vega

17

Projecte d'edifici plurifamiliar amb 4 habitatges i local.
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Adreça

Descripció

Pg

Maragall

154

Reforma d'edifici de planta soterrani, planta baixa i set
plantes pis d'oficines existent per a canvi d'ús a edifici
plurifamiliar de 19 habitatges, local comercial i
trasters.

Av

Mare de
Lorda

de

20

Reforma interior amb afectació puntual de l'estructura i
rehabilitació de façana d'un habitatge unifamiliar.

Av

Mare
Déu
Montserrat

de

23

Construcció d'edifici plurifamiliar de 6 habitatges i 1
local comercial.

C

Matagalls

1

Substitució de bigues de fusta i rehabilitació de coberta
inclinada

Av

Meridiana

102

Construcció d'edifici d'habitatges plurifamiliar de 15
habitatges, local comercial i 3 plantes soterrani
d'aparcament.

C

Metges

16

Rehabilitació integral d'edifici plurifamiliar, amb 2
locals en pb i altell, i 10 habitatges distribuïts en pl.
Entresòl i 4 plantes pis. Creació un nou local interior en
pl. Baixa (amb ús d'oficina) i unificació del 4rt 1ra i el
4rt 2na en un sòl habitatge, resultant un total de 2
locals i 1 oficina.

C

Mèxic

36

Obres de reforma de restaurant amb cuina i banys
annexes al centre CaixaFòrum

C

Nicaragua

114

Canvi d'ús d'oficina a habitatge en un local de planta
primera porta 1a.

C

Notariat

7

Reforma interior de local en pb, destinat a taller-botiga
de fabricació i venda de ganivets professionals.

C

Numero
Franca

97

Ampliació de punt verd, consistent en la construcció de
nau aïllada, de pb, per a centre d’aprofitament de
matèria orgànica (CAMO), amb espai de tria, dipòsits,
oficines i vestidors.

C

Olesa

14

Canvi d'ús d'un edifici d'oficines consistent en planta
soterrani, planta baixa, 4 plantes pis, àtic i sobreàtic;
per a la creació de: 17 habitatges complerts, 11 places
d'aparcament de cotxes, 3 places d'aparcament de
motocicletes i 17 trasters.

Déu

4

Zona
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Adreça

Descripció

C

París

170

Rehabilitació interior i segregació d'una entitat amb ús
habitatge, situada a la planta segona (pis primer),
porta 1-2, en dues entitats d'habitatge: 1-2a i 1-2b.

C

Pere Llobet

1

Construcció d'habitatge unifamiliar.

C

Petritxol

3

Subdivisió de l'habitatge pis principal
habitatges: principal 1a i principal 2a.

C

Pi

11

Rehabilitació de coberta plana transitable d'un edifici
d'oficines.

C

Pons i Gallarza

59

Reforma d'edifici de dos habitatges amb afectació
d'estructura, distribució i volums.

C

Princesa

19

Intervenció global en un edifici existent, amb augment
del nombre d'habitatges.

C

Quintana

3

Canvi d'ús i redistribució interior de la planta principal
d'hoteler a 4 nous habitatges.

C

Rogent

35

Canvi d'ús de local a habitatge

C

Roger de Llúria

93

Canvi d'ús d'oficina a habitatge situat a la planta
cinquena, porta segona.

C

Roig

2

Restauració de les façanes principals, arranjament del
pati interior i murets de terrat, i substitució de la
instal·lació elèctrica en un edifici.

PL

Sagrada Família

12

Enderroc d'edifici en pati interior d'illa, amb bastida i
tanca d'obra.

C

Sagunt

22

Reforma edifici industrial entre mitgeres amb la
construcció d’una planta primera i nova coberta plana.

C

Salvà

30

Restauració revestiments de 4 patis interiors,
revestiments badalot escala i substitució claraboia
badalot escala.

C

Salvador Espriu

91

Canvi d'ús de local a habitatge

Pg

Sant Gervasi

26

Arranjament de la llosa d'un balcó de la planta segona
a la façana principal d'un edifici d'habitatges.

en

dos
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Adreça

Descripció

C

Sant Pau

83

Modificació accés exterior i reforma interior (recepció,
cambres higièniques, sales existents) i creació de
noves sales del Cem Can Ricart.

C

Sant Pere Més Alt

55

Restauració de la façana
tractament de mitgeres.

C

Sant Vicenç

2

Projecte per la reforma interior d'un local, amb
afectació estructural puntual i canvi de distribució
interior, ubicat en la planta baixa i planta entresòl.

C

Santa Anna

21

Restauració de la façana posterior d’un edifici.

Pl

Santa Caterina

3

Obres de reforma exterior de la façana de l'establiment
d'activitat de restauració.

Pl

Santa Caterina

2

Obres de reforma i divisió d'habitatge existent,
obtenint 3 habitatges, el 1º 1º A, el 1º 1º B i el 1º 1º
C.

Pg

Santa Coloma

125

Obres d'ampliació en una de les naus que integren el
conjunt del recinte industrial Miquel y Costas SL, amb
simultani enderroc de una superfície de sostre.

C

Sants

137

Divisió d'un habitatge en dos.

Ctra

Sarrià a Vallvidrera

232

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

C

Sicília

236

Canvi d'ús d'oficina a habitatge, d'una entitat en edifici
residencial. Situada a la planta primera (pis entresol),
porta 1a.

C

Soler i Rovirosa

12

Canvi ús a habitatge de dos locals en planta baixa
d'edifici plurifamiliar.

C

Taulat

59

Construcció d’un nou edifici de pb+3 per 2 habitatges i
un local comercial.

C

Tuset

3

Reforma i canvi d'ús d'unes oficines a habitatge en un
edifici d'oficines sense afectar l'estructura de l'edifici.
L'habitatge resultant és l’àtic 2a.

posterior

de

l'edifici

i
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Adreça

Descripció

Rda

Universitat

14

Reforma per la divisió de dos habitatges situats en la
planta cinquena porta primera i porta segona (pis
cinquè o cinquena planta alta) en quatre habitatges
(5è-1aA, 5è-1B, 5è-2aA i 5è-2aB).

C

València

3

Reforma per al canvi d'ús d'un local comercial situat en
la planta baixa porta 37 a habitatge i actuació en
façana.

Pg

Vall d'Hebron

103

Impermeabilització de cobertes

C

Vallespir

133

Projecte de construcció d'un edifici plurifamiliar de
pb+4, situat, amb planta soterrani, planta baixa i
altell, planta primera, 3 plantes pis i planta coberta.

C

Vigatans

4

Reforma del nucli de comunicacions (nova escala i
ascensor) situat a l'extrem nord-est d'edifici destinat a
residència de persones amb discapacitat psíquica.

C

Viladomat

170

Segregació d'una entitat amb ús d'habitatge, situada a
les plantes àtic i sobreàtic en dos habitatges: At-1a, i
SAt-1a.

Pg

Vimetera

22

Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat de planta
soterrani, planta baixa i planta pis, distribuït en quatre
nivells, una plaça d'aparcament i una piscina exterior.

Pg

Zona franca

53

Rehabilitació de les façanes de l'edifici, amb
recuperació de dues portes actualment tapiades,
substitució cotxe de la façana i pintat patis interiors i
fusteries.
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