GASETA MUNICIPAL
13 de febrer del 2019

CSV: 8eb0-af9f-75bd-1764

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

Descripció

C

Almansa

21

Construcció d'un edifici plurifamiliar de planta baixa,
altell i quatre plantes pis per a cinc habitatges.

C

Andrade

C

Anglí

C

Aragó

472 Canvi d'ús d'un edifici existent d'oficines a habitatges
assolint un total de 23 habitatges i 2 locals comercials.

C

Aribau

125 Desmuntatge de vetllador ubicat sobre la vorera.

C

Balmes

6

Reforma per la divisió de l'habitatge situat en la planta
principal porta segona en dos habitatges (Ppal-2aA i
Ppal-2aB).

C

Balmes

96

Segregació de l'habitatge 1er1era en 1 habitatge i 1
oficina , i en la segregació de l'habitatge 2on1era en 2
habitatges obtenint 1er1era A, 2on1eraA, 2on1eraB.

C

Balmes

C

Benet Mercadé

23

Obra major per a rehabilitar els edificis destinats a locals
parroquials de la parròquia de Sta Teresa del Nen Jesús.

C

Bertran

94

Reforma i ampliació de l'habitatge 1r 1a del carrer Pare
Fidel Fita 1-3 i remunta amb l'habitatge 2n 1a del carrer
Bertran 94.

Pg

Born

11

Instal·lació d'ascensor a l'interior de l'edifici plurifamiliar.

C

Boters

C

Bruc

19

Segregació d'un habitatge 2a resultant 2A i 2B.

C

Canvis Vells

15

Recuperació d'una obertura tapiada de la façana principal
a l'alçada del pis entresòl.

C

Capella de Can
Caralleu

1

Construcció d'edificació annexa en planta baixa i reforma
de l'edifici de la piscina, per a nous vestuaris i sales
tècniques.

165 Rehabilitació de façanes, coberta i patis interiors d'edifici
plurifamiliar.
62

Construcció de piscina en parcel·la d'habitatge
unifamiliar aïllat.

176 Reforma i segregació d'un habitatge, resultant el 2on 2a
A i el 2on 2a B

6

Actuacions de reformes interiors de canvi distribució.
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Adreça

Descripció

C

Cardenal
Tedeschini

86

Instal·lació d'un ascensor per l'exterior de l'edifici, en el
pati interior.

Ptge

Carlota de Mena

11

Rehabilitació integral d'un edifici industrial per adequar lo
a la normativa vigent.

C

Carretes

24

Legalització d'obres i canvi a ús d'habitatge de planta
baixos-4.

C

Casafranca

60

Construcció de piscina i construcció auxiliar

C

Casp

C

Ciutat d'Asunción

C

Comte d’Urgell

282 Reforma interior i canvi d'ús de dos entitats local
situades a planta entresòl portes A i B, a un habitatge.

C

Consell de Cent

140 Canvi d'ús d'oficina a habitatge. Oficina situada a
primera planta.

Trav

Corts

131 Reparació de dentells de façanes edifici Olímpia del
Recinte de Maternitat.

Trav

Corts

131 Substitució de l'actual xarxa de reg de l'espai
corresponent a les zones enjardinades que es troben
entre els pavellons centrals.

G.V.

Corts Catalanes

576 Reforma i segregació d'habitatge situat en planta
principal en 2-A i 2-B.

Av

Diagonal

520 Segregació de l’habitatge Principal 3a en Ppal 3a A i Ppal
3a B.

Av

Diagonal

520 Segregació d'habitatge en dos

Av

Diagonal

421 Obres interiors, rètol i substitució fusteria de façana
planta baixa

Av

Diagonal

437 Obra major consistent en la rehabilitació de la coberta
posterior (planta àtic) de l'edifici.

C

Doctor Fleming

13

Adequació i legalització de piscina a planta coberta en
edifici plurifamiliar.

C

Esperança

33

Construcció d'una piscina descoberta.

Av

Esplugues

72

Projecte per a gran rehabilitació amb increment de
volum d'habitatge unifamiliar aïllat existent de PB+1.

146 Canvi d'ús de l'oficina situada a l'Ent. 1erB a habitatge.
34

Legalització de dos altells destinats a taller de reparació
d’automòbils amb exposició i venda.
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Adreça

Descripció

C

Espronceda

403 Instal·lació d'ascensor per l'exterior de l'edifici.

C

Ferran

31

Rehabilitació de la coberta de l'edifici entre mitgeres.

C

Ferran Puig

23

Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar en edifici
plurifamiliar amb 2 habitatges .

Rda

General Mitre

C

Gignàs

25

Projecte per a la instal·lació de piscina a la coberta.

Pg

Gràcia

66

Reparació i rehabilitació de la façana principal de la casa.

C

Guillem de Llúria

15

Reforma i ampliació d'edifici plurifamiliar al Poblenou.

C

Homer

26

Reforma i divisió en 1 local i l habitatge.

C

Jaume Giralt

C

Joan Riera

48

Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres, de
planta baixa, altell i quatre plantes pis per a cinc
habitatges.

C

Joncar

35

Adequació de la 2a planta per a la implantació del nou
institut 22@ (1a fase)

C

Jordà

4

Redistribució interior de 3 habitatges amb afectació
estructural i segregació de l'habitatge de planta baixa en
2 habitatges.

C

Julià

7

Rehabilitació d'una casa unifamiliar aïllada.

Via

Laietana

C

Lepant

C

Llança

33

Segregació dels habitatges 1r 2a i 4rt 1a en dos
habitatges cadascun: 1r 2a A , 1r 2a B, 4rt. 1a A, i 4rt.
1a B.

C

Llinars del Vallès

10

Instal·lació d'ascensor exterior a un edifici d'habitatges
plurifamiliar.

C

Lope de Vega

14

Legalització de la segregació d'habitatge en dos
habitatges, amb petites obres per adaptar a normativa
actual.

169 Projecte de reforma i canvi d'ús d'estudis a 3 habitatges
en planta sobreàtic 1ª, sobreàtic 2ª i sobreàtic 3ª.

3

57

Instal·lació d'ascensor en edifici d'habitatges
plurifamiliar.

Intervenció puntual en la galeria de la façana posterior i
substitució de la claraboia de l'escala comunitària.

310 Construcció d'un nou edifici conformat per planta baixa
amb altell destinada a 1 local comercial, 5 plantes pis
amb 5 habitatges.
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Adreça

Descripció

C

Loreto

50

Ptge

Madoz

6

C

Major del Rectoret

C

Mallorca

Plta

Marcús

8

Rehabilitació de façana principal i pati interior de
parcel.la incloent reforços estructurals en l’edifici entre
mitgeres.

C

Marià Cubí

4

Canvi d'ús d'oficina a habitatge en planta 1er 2a.

C

Marina

C

Mateu

18

Canvi d'ús a habitatge del local Bx 1a , inclòs enderroc
d'edificació al pati interior d'illa.

C

Mejía Lequerica

42

Reforma edifici comercial.

C

Mercè

21

Obres de reforma interior i exterior d'un local de
restauració.

C

Mont d'Orsà

68

Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat de planta
soterrani, planta baixa, i dues plantes pis.

C

Montmany

35

Modificació i legalització de projecte consistent en
rehabilitació integral d'unifamiliar entre mitgeres.

C

Muntaner

315 Reparació puntual del dintell de la façana.

C

Muntaner

293 Reforma i segregació d'un habitatge existent en dos
habitatges i un traster. Els habitatges resultants son el
4rt 1a "A" i el 4rt 1a "B".

C

Muntaner

531 Reforma i canvi d'ús de dos oficines en dos habitatges i
reforma d'una tercera oficina sense afectar a l'estructura
de l'edifici. Els habitatges resultants son l'entresol 1a i
l'entresol 2a. L'oficina es l'entresol 3a.

C

Numància

68

Legalització de canvi d'ús de local a habitatge a planta
entresol porta 3ª.

C

Numància

68

Legalització de canvi d'ús de local a habitatge a planta
entresol porta 2ª.

21

Segregació d'habitatge existent a planta principal porta 1
en principal 1º-A i principal 1º-B.
Reforma d'oficina a l'entitat pal 3ª.
Construcció de garatge per 3 habitatges i rehabilitació de
façanes.

435 Reforma i segregació d'un habitatge , 1r-2a, resultant un
habitatge 1r-2a A i 1r-2a B.

202 Enderroc d'un edifici entre mitgeres.
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Adreça

Descripció

C

Número 60 Zona
Franca

2

Construcció d'edifici industrial per a taller, serveis,
oficines i campa per a magatzem de vehicles.

C

Olzinelles

105 Canvi d’ús de local a habitatge de l’entitat de planta
baixa.

C

Padilla

290 Distribució i canvi d’ús d’oficina a habitatge planta
entresòl porta 2a.

C

Pàdua

30

Canvi d'ús d'oficina a habitatge en planta primera.

Pla

Palau

12

Reparacions puntuals de façana principal (tribuna) i
posterior, pati interior.

C

Pallars

C

Pere IV

14

Divisió i canvi d'ús de local a habitatge

C

Pérez Galdós

38

Divisió d'habitatge existent al 3r 1a .

C

Princesa

12

Obres de reforma interior i instal·lació de rètol en local
de planta baixa.

C

Provença

185 Reparació i reconstrucció amb motllo dels nervis
ornamentals.

C

Provença

228 Rehabilitació interior i canvi d'ús d'una entitat amb ús
local comercial, situada a la planta primera, porta 3a, a
habitatge.

C

Rambla

40

Reforma exterior de la façana de l'establiment destinat a
una activitat de restauració.

C

Rambla

45

Modificació dels tancaments exteriors d'un local de planta
baixa.

C

Rambla

40

Reforma exterior de la façana de l'establiment destinat a
una activitat de restauració.

C

Rec comtal

Pl

Reial

112 Construcció d'edifici, de PB+6, destinat a residència
d'estudiants, amb la planta baixa destinada a espai
coworking, centre d'innovació de negocis i administració,
i les plantes pis a dormitoris, amb planta soterrani
destinada a aparcament.

6
10

Restauració de la façana principal i posterior,
rehabilitació de la mitgera i arranjament del terrat.
Canvi de les fusteries de façana , millores de l'
accessibilitat interior, acústiques del local.
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Adreça

Descripció

Pg

Reina Elisenda
Montcada

24

C

Roger de Flor

236 Construcció d'un edifici d'habitatges plurifamiliars entre
mitgeres per a 6 habitatges.

C

Roger de Flor

236 Enderroc d'un edifici entre mitgeres

C

Roger de Llúria

57

Rehabilitació edifici amb reforma soterrani, subdivisió
d’habitatges de planta principal a cinquena conformantse els habitatges Ppl.1aA, Ppl.1aB, Ppl.2aA, Ppl.2aB,
1r1aA, 1r1aB, 1r2aA, 1r2aB, 2n1aA, 2n1aB, 2n2aA,
2n2aB, 3r1aA, 3r1aB, 3r2aA, 3r2aB, 4t1aA, 4t1aB,
4t2aA, 4t2aB, 5è1aA, 5è1aB, 5è2aA, 5è2

C

Salvador

22

Reforma integral de canvi d'ús global d'oficines a
habitatges.

Pl

Sant Josep Oriol

Rda

Sant Pere

C

Sant Pere d'Abanto

C

4
29

Rehabilitació d'una edificació auxiliar consistent en el
pintat de les façanes, reparació de la coberta i a
condicionament interior.

Conjunt d'actuacions a l'interior i a la façana del local de
planta baixa, destinat a oficina bancària.
Obra major consistent en la segregació de l'habitatge.

7

Edifici plurifamiliar entre mitgeres de 19 habitatges, 2
locals, 21 places d'aparcament per a cotxes i 4 trasters.

Sant Pere Més Alt

27

Substitució de l’actual col·lector de sanejament a planta
baixa de l’edifici entre mitgeres.

C

Saüc

12

Projecte de 3 conjunts d'edificació bifamiliar amb un total
de 6 habitatges en tres parcel·les.

C

Seca

2

Obres de reparació puntuals consistents en la substitució
de la claraboia, substitució de les sortida de fums de
cuina i bany, repassant les teules àrabs deteriorades.

C

Tapioles

51

Adequació de la instal·lació de gas de la finca. Es
reubiquen els comptadors de gas a coberta de l'edifici.

C

Tavern

41

Llicència pel canvi d'ús de dos locals comercials a
habitatge.

C

Trafalgar

48

Projecte per l'arranjament de dues façanes situades en
un pati interior de parcel·la.

Rda

Universitat

25

Segregació de l'habitatge situat a la planta 2ona en 2on
1a i 2on 2a .

C

Vallirana

79

Divisió d'habitatge en planta 2ª en habitatge 2º1ª,
2º2ª, 2º3ª i 2º4ª.
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Adreça
C

Vigatans

C

Viladecavalls

Bda

Viladecols

Descripció
8

Reparació de balcons de la façana nord-est del pati
interior central a un edifici de planta baixa i 5 plantes.

20

Obra de construcció d'un habitatge unifamiliar.

2

Instal·lació de nou ascensor en l' ull d' escala.
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