GASETA MUNICIPAL
4 de febrer del 2019

CSV: a59f-58a1-1d04-468d

Altres anuncis – Llicències d'obres
ANUNCI Llicències d'obres majors concedides el mes de gener de 2018.
Adreça
C

A Zona Franca

C

Descripció
61

Rehabilitació de la façana i d'una part de la nau industrial
existent.

Abaixadors

9

Projecte de segregació del pis primer en dos habitatges:
Primer 1ª i Primer 2ª

Pg

Andreu Nin

31

C

Badajoz

C

Balmes

313 Canvi d'ús d'oficina a habitatge en planta entresol porta
3.

C

Balmes

206 Divisió habitatge planta 3 porta 1ª en dos habitatges.

C

Balmes

225 Reforma i segregació d'un habitatge en tres (àtic 1a, àtic
2a A i àtic 2a B)

C

Balmes

429 Reforma interior d'un local afectant puntualment
l'estructura de l'edifici amb actuació en façana i
instal·lació de rètols.

C

Berenguer de Palou

52

Construcció d’edifici plurifamiliar en bloc lineal en
cantonada, disposat en 2 escales, una amb accés des de
C Garcilaso i l’altra amb accés des de Berenguer de
Palou, per un total de 104 habitatges.

C

Bonavista

30

Canvi d’ús d’edifici cultural acadèmia a 8 habitatges.

Pg

Born

C

Calàbria

C

Campoamor

9

Substitució de la coberta de la torrassa d'un edifici
unifamiliar.

C

Candeles

1

Arranjament del pati interior de parcel·la, escala
comunitària i actuacions puntuals estructurals en
entitats.

5

4
38

Canvi puntual de volum construït. Nova distribució de
locals. Canvis de façana dels fronts de botiga, Nous
revestiments de façana. Eliminació d' escales. Substitució
de cabina d'ascensor i altres.
Reforma de nau entre mitgeres, amb bastida tubular.

Projecte per la substitució de la fusteria en l'accés
principal i obertura lateral en un local situat en la planta.
Reforma i canvi d'ús d'una oficina al entresol 3B a un
habitatge nou.
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Adreça

Descripció

C

Collegats

C

Consell de Cent

C

Copèrnic

42

Projecte de reforma interior i canvi d'ús d'oficina a
habitatge.

C

Cornet i Mas

24

Reforç estructural en el forjat del pis 3r 1a i en el pis 3r
2a.

C

Coronel Sanfeliu

G.V. Corts Catalanes

7

Gran rehabilitació i ampliació d'un habitatge unifamiliar
entre mitgeres.

254 Redistribució i canvi d'ús d'oficina a habitatge de l'entitat
situada a la 5a planta 2a porta.

7

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

751 Canvi d'ús de local a habitatge en planta baixa porta 1

C

Doctor Ibáñez

10

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

C

Doctor Trueta

C

Escoles Pies

C

Felip II

C

Francesc PérezCabrero

Pl

Gal·la Placídia

C

Galileu

319 Canvi d'ús de local a habitatge a planta entresol porta
1a.

C

Independència

296 Segregació d'habitatge en dos habitatges amb
redistribució interior.

C

Junta de Comerç

28

Rehabilitació de cobertes (general i badalot de l'escala),
façana posterior i zones comunitàries, i reparacions
puntuals a la cornisa de façana.

C

Junta de Comerç

19

Reparacions puntuals de façana principal i posterior, i
coberta, d'edifici entre mitgeres.

Av

Marquès de
l'Argentera

C

Mascaró

207 Enderroc d'edificacions industrials.
8
46
9
26

Construcció auxiliar de pèrgola en el jardí
Reforma de local en planta pis 1 per a adaptar-lo a nou
ús d'habitatge.
Llicència de reforma de dos locals per independitzar-los, i
restituir l'estat original d'ambdós.
Rehabilitació de balcons en edifici plurifamiliar existent.

2

Restauració de les façanes, arranjament de coberta,
canvi en la compartimentació interior i actuacions
estructurals en un edifici, seu de la delegació del Govern
a Catalunya.

33

Canvi d'ús d'1 local comercial a 1 habitatge en pl baixa.
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Adreça

Descripció

C

Mata

19

Reforma d'edifici existent de planta baixa, i planta pis
primer i remunta de dues plantes pis. En total sis
habitatges i dos locals comercials.

C

Montseny

12

Obra major per canvi d’ús de dos locals comercials en 2
habitatges a la Planta baixa.

C

Muntaner

C

Oli

C

Pallars

C

París

C

París

C

Pelai

54

Projecte per la modificació de les fusteries de l'accés
principal pel carrer Pelai i renovació dels acabats
interiors.

C

Pi

13

Substitució de fusteries i rètol a nivell de planta baixa de
la façana l’edifici entre mitgeres.

C

Pi

13

Rehabilitació a nivell de planta baixa de la façana.

C

Pintor Fortuny

31

Projecte per decapar la pintura aplicada en les agulles de
façana, eliminació de focus i recol·locació dels rètols
identificaries en el local situat en la planta baixa.

C

Planeta

39

Obra major per canvi d’ús d’estudi a habitatge a planta
SA .

C

Pujades

192 Canvi d'ús de tres locals situats a la planta entresol
(oficines) a 3 habitatges.

C

Rambla

128 Reparació puntual de revestiment de façana amb
morters tradicionals.

C

Ramon Turró

202 Enderroc d'edificacions industrials.

250 Segregació d'un habitatge existent en dos habitatges
(1er 2a A i 1er 2a B) sense afectar l'estructura de
l'edifici.
4

Reforma interior d’un habitatge en un edifici entre
mitgeres.

191 Reforma i canvi d'ús (d'industrial a oficines) El projecte
proposa la redistribució general d'espais per a adaptarlos al nou ús conservant l'ús d'aparcament de la planta
soterrània.
82

Modificació de comunicació de la planta baixa, amb la
planta soterrani d'un local, mitjançant una escala,
generant un forjat intermedi.

175 Segregació de l'habitatge (segona planta alta), resultant
dos habitatges: PR-2A (reformat) i PR-2B (nou).
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Adreça

Descripció

C

Rector Ubach

25

Segregació de local existent i canvi d'ús per a convertirlo en habitatge.

C

Regàs

28

Reforma i canvi d'ús parcial d'edifici de planta soterrani,
planta baixa i dues plantes pis, resultant dos habitatges
en pl. baixa Bx 1a i Bx 2a, dos en pl. primera 1er 1a i
1er 2a, i un a pl. segona.

C

Repartidor

7

C

Riera Alta

26

Construcció d'edifici plurifamiliar de nova planta per a 5
habitatges.

C

Riera Alta

26

Enderroc d'edifici, Inclou la instal·lació de bastida i
l'apuntalament de les mitgeres.

C

Rocafort

12

Pl

Sagrada Família

12

Canvi d'ús d'oficina a habitatge, d'una entitat en edifici
residencial. Situada a la planta primera (pis entresol),
porta 3a.
Construcció d'un edifici d'habitatges d'obra nova,
reforma d'un edifici existent i construcció de l'interior
d'illa per a ús comercial.

C

Sant Antoni Maria
Claret
Sant Gervasi

Pg

Construcció de nova planta d'un edifici d'habitatges
plurifamiliar entre mitgeres per a 25 habitatges.

135 Restauració de claraboia a planta coberta
24

Reforma i segregació d'un habitatge existent en dos
habitatges (6è 1a i 6è 2a) afectant l'estructura de
l'edifici.

43

Reforma de l'habitatge 1er 1a i reforma i canvi d'ús
d'estudi a habitatge de 1er 2a.

C

Sant Gervasi de
Cassoles

Pg

Sant Joan

104 Reforma per canvi d'ús d'oficina a habitatge a la 2a
planta 2a porta.

C

Sant Joan de Malta

117 Edifici plurifamiliar de 3 habitatges.

C

Sant Sever

5

Substitució de les fusteries exteriors de les plantes pis.

C

Santa Anna

10

Segregació de l'habitatge 1er 2a en dos habitatges: 1er
2a A i 1er 2a B.

C

Sants

89

Reparació de les deficiències ,Façanes, terrat i mitgeres.

C

Saragossa

41

Reforma i ampliació d'un habitatge unifamiliar entre
mitgeres en planta baixa, planta primera i planta segona.

C

Servet

108 Construcció d'un edifici d'habitatges plurifamiliar,
consistent en planta baixa i dues plantes pis per a cinc
habitatges.
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Adreça
C

Teodor Llorente

Rda Universitat

Descripció
13

Rehabilitació i canvi d'ús d'una nau industrial com a
centre de dia de formació i atenció sanitària i social.

31

Llicència d'obra major per a canvi d'ús d'oficina a
habitatge situat a la planta segona, porta segona .

Pg

Vall d'Hebron

149 Passarel·la de connexió a la coberta i ascensor interior.

C

Verdi

102 Obra major per canvi d'ús de local comercial a habitatge.

C

Vinya

7

Divisió d'un habitatge existent en planta àtic en dos
habitatges.
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