GASETA MUNICIPAL
13 de febrer del 2019

CSV: b05f-2141-ea00-967a

Altres anuncis – Llicències d'obres
ANUNCI Llicències d'obres majors concedides el mes de març de 2018.

Adreça

Descripció

C

29 del BZ (no
oficial)

70

Construcció d'edifici de nova planta de PB destinat a ús
industrial (taller mecànic i magatzem).

C

29 del BZ (no
oficial)

34

Construcció d'una estació de servei (gasolinera) amb
botiga annexa i dues marquesines, i espai soterrat per
ubicar-hi els dipòsits d'emmagatzematge del
combustible.

C

21

Nova construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres.

C

Alexandre de
Torrelles
Amílcar

77

Construcció d’un edifici entre mitgeres d’obra nova per a
20 habitatges.

C

Aragó

C

Arcs

C

102 Enderroc d'un edifici entre mitgeres.
5

Restauració i construcció d'una escala amb sortida pel
C/Cucurulla i enderroc de l'escala de sortida
d'emergència de la terrassa.

Argenteria

45

Legalització de les obres interiors i exteriors d'un local
de venta de cosmètics.

C

Astúries

27

Rehabilitació integral amb ampliació de volum d'edifici
existent entre mitgeres, inclou enderroc de
construccions a l'interior d'illa.

C

August Font

10

Reforma d'edifici aïllat existent amb divisió d'habitatge.
Es crea un nou habitatge dúplex i un habitatge usat.

C

Balmes

358 Reforma i segregació d'un habitatge existent en dos
habitatges afectant l'estructura de l'edifici. Els habitatges
resultants son el 3er 2a "A" i el 3er 2a "B".

C

Balmes

298 Rehabilitació de coberta plana i reforma interior del
paviment del menjador i l’accés al mateix.

C

Bonsoms

15

Reforma i canvi d'ús d'un edifici d'oficines per ubicar-hi
setze habitatges.

C

Callao

15

Canvi d'us de local a habitatge.
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Adreça

Descripció

C

Canuda

6

Substitució de la maquinària exterior del sistema de
climatització de la Sala Bohigas i Administració de
l'Ateneu Barcelonès.

C

Caputxes

1

Projecte per la restauració de les façanes principals.

C

Carme

24

Rehabilitació interior de l'habitatge principal segona.

C

Carolines

18

Legalització de les modificacions de llicència: Reducció
de l’edificabilitat; canvi de la geometria dels nous
elements arquitectònics incorporats a la casa; canvi dels
tancaments de l’envol vent de la planta segona;
desplaçament de la reixa del carrer a l'alineació de la
façana Gaudí.

C

Carreras i Candi

6

Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres de
planta baixa amb planta altell i tres plantes pis, per a 15
habitatges i una oficina.

Rbla

Catalunya

23

Reforma de local situat en plantes baixa i soterrani, amb
canvi d’ús de cinema a local comercial (agència de
viatges i restaurant), tancaments i rètols dels buits
arquitectònics de façana.

C

Ciutat d'Asunción

43

Ampliació del local 6-7 a la planta alta del Centre
Comercial La Maquinista.

C

Coll i Vehí

Pg

Colom

G.V.

Corts Catalanes

439 Legalització de la segregació i el canvi d'ús de l'oficina.

G.V.

Corts Catalanes

144 Canvi d'ús d'oficina a sis habitatges.

C

Dante Alighieri

Av

Diagonal

520 Enderroc aparador, rètol i tendal, que envaeixen la via i
reconstrucció fusteria a l’interior del forat arquitectònic i
rètol identificador.

Av

Diagonal

420 Substitució de les portes d'accés al local comercial situat
al local Baixos.

C

Diputació

111 Canvi d'ús d'un local en planta baixa per convertir-lo en
un habitatge, amb intervenció en façana.
1

55

55

Obres de reforma interior i exterior de façana de
l’establiment d’activitat d’oficina bancària.

Canvi d'ús de local en la planta entresòl d'un edifici
plurifamiliar entre mitgeres, així com obres de millora de
les condicions de ventilació i protecció contra incendis
del pàrquing existent en planta baixa i soterrani.

Reforma i segregació d'un habitatge, 1r-1a, resultant un
habitatge reformat [1r-1A] i un habitatge nou [1r-1B].
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Adreça

Descripció

C

Entença

212 Reforma per la divisió d'un habitatge dúplex situat en la
pl. quarta i pl. 5a en dos habitatges: habitatge Pl. 4a i
habitatge Pl. 5a. Afectació puntual de l'estructura i
augment de volum i superfície.

C

Escultor Canet

C

Espronceda

C

Font del Mont

35

Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat.

C

Francesc Carbonell

50

Llicència de canvi d'ús de local baixos 2a a habitatge.

C

Girona

46

Reparació puntual dels patis interiors (parts superiors
dels paraments) i del mur posterior de la parcel·la.

Pg

Gràcia

88

Reforma per la divisió de l'habitatge situat en la planta
primera porta primera resultant 1er-1aA i 1er-1aB.

Pg

Gràcia

79

Reforma per canvi d'ús d'oficina a habitatge a la planta
principal 3a porta.

Pg

Gràcia

37

Rehabilitació de la façana posterior, amb intenció de
recuperar el seu estat original.

C

Gran de Gràcia

34

Canvi d'ús de cinc entitats per la creació de habitatges.

C

Gravina

11

Canvi d'ús d'oficines a habitatge sense modificació de
l'estructura.

C

Homer

10

Projecte d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de planta
soterrani, planta baixa i altell, planta primera i planta
segona amb 10 habitatges.

Ptge

Isabel

8

C

Jerez

24

Nova construcció d'edifici plurifamiliar aïllat.

C

Larrard

37

Canvi d’ús de magatzems a habitatges.

C

Mallorca

79

Construcció d'edifici plurifamiliar per a 21 habitatges.

C

Mare de Déu de
Gràcia

26

Reforma i segregació d'un habitatge dúplex existent en
dos habitatges afectant l'estructura de l'edifici.
Resultants son l'habitatge 2on 1a i l'habitatge 3er 1a.

42

Canvi d'ús de local a habitatge amb reforma interior als
Baixos 1a.

123 Construcció d'edifici plurifamiliar per a 10 habitatges i 2
locals comercials.

Restauració de façanes i coberta en edifici entre
mitgeres existent.
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Adreça

Descripció

C

Marià Cubí

3

Edifici d'habitatges entre mitgeres de nova planta amb
un edifici al carrer Marià Cubí 3 amb 8 habitatges i altre
edifici a la plaça Gal·la Placídia 23 amb 7 habitatges.

C

Marià Cubí

67

Legalització d'obres de canvi d'ús de dos oficines a un
habitatge dúplex en plantes 1ª i 2ª .

Av

Marquès de
l'Argentera

19

Reforma de local amb activitat de restauració en edifici.

C

Moianès

64

Divisió d'un habitatge preexistent en edifici plurifamiliar.

C

Muntaner

263 Reforma interior afectant parcialment l'estructura i
divisió de l'habitatge de planta quarta en 4rt A i 4rt B.

C

Muntaner

415 Divisió de l'habitatge tercer primera en 3r1a A i 3r 1a B.

C

Natzaret

16

Reforma de la distribució interior amb ampliació i
instal·lació d'ascensor exterior en la residència de gent
gran "Azurimar".

Ptge

Nogués

16

Edifici d'habitatges entre mitgeres, de PB, 2PP i PC, per
a 6 habitatges.

Av

Numero 3

9

Construcció d'un altell i l'escala d'accés a l'interior de la
nau.

Ptge

Olivé i Maristany

3

Construcció d'edifici plurifamiliar per a 6 habitatges

C

París

Av

Pau Casals

14

Divisió d'un habitatge en dos ( tercer primera i tercer
segona ).

C

Pi

14

Canvi d’ús d’una part de la planta principal de l’immoble
i segregació en dos habitatges: Principal 1ª i Principal
2ª.

C

Pla de Fornells

51

Reforma i canvi d'ús d'un local comercial a habitatge.

C

Pomaret

91

Ampliació d'una planta sobre l'edifici existent de planta
baixa i planta pis, resultant un habitatge unifamiliar de
planta baixa , planta primera i planta segona.

Av

Portal de l’Àngel

3

Restauració de la façana i col·locació de portes i rètols
d'un establiment de venta de roba.

C

Praga

206 Segregació de l'habitatge 2on1a en dos, obtenint
2on1aA i 2on1aB.

22

Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres, per
a 6 habitatges.
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Adreça

Descripció

C

Princesa

9

Reforma de façana d’un establiment de pública
concurrència. La reforma interior es tramita per un
Comunicat Diferit.

C

Rector Triadó

20

Canvi d'ús de local a habitatge.

Camí

Reineta

14

Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat de planta baixa,
i planta pis, una piscina i una plaça d'aparcament en
superfície.

C

Rubèn Dario

C

Salses

17

Edifici plurifamiliar entre mitgeres, format per 2 plantes
soterranis, planta baixa i 3 plantes pis, per 10
habitatges.

Rda

Sant Antoni

32

Divisió de l'habitatge de planta 2ª en dos entitats.

C
C

Sant Antoni Maria
Claret
Sant Elies

Pg

106 Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre
mitgeres.

330 Reforma d'un local amb canvi d'ús a 3 habitatges.
21

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

Sant Gervasi

16

Reforma i canvi d'ús d'unes oficines a habitatge en un
edifici plurifamiliar entre mitgeres sense afectar
l'estructura de l'edifici.

C

Sant Pere Més Alt

74

Instal·lació d'un ascensor dins del forat de l'ull d'escala
en un edifici.

C

Trafalgar

62

Reforma interior de local en planta baixa, i canvi del
rètol en façana.

C

Vall d’Ordesa

2

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

C

Vallès i Ribot

22

Construcció d'un edifici d'habitatges plurifamiliar amb 3
habitatges.

C

Verdaguer i Callís

12

Restauració de la façana principal.

C

Vila i Vilà

80

Reforma del local Baixos 2a per canvi d'ús a habitatge.

Pl

Virrei Amat

3

Canvi d' ús a habitatge, i les obres de reforma
necessàries.

Pl

Virrei Amat

3

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