GASETA MUNICIPAL
19 de març del 2019

CSV: b586-8025-c964-7e07

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

Adreça

Descripció

C

28 del Bz

51

Edifici de nova planta per ubicar una estació de servei
amb centre de rentat de vehicles, botiga annexa,
restaurant i oficines.

C

Agricultura

C

Amigó

19

Segregació i canvi d'ús de l'entitat entresol en quatre
habitatges: Amigó 17 En 1, Amigó 17 En 2, Amigó 19 En
1 i Amigó 19 En 2,

C

Arenys

50

Construcció d'edifici plurifamiliar de 8 habitatges i
aparcament.

C

Argenteria

43

Projecte d'agrupació de dos edificis de dues parcel·les
urbanístiques diferents amb canvi d'ús de local a
habitatge en la planta primera i ampliació de superfície en
els habitatges de les plantes 2-3-4.

C

Astúries

26

Obra major per a rehabilitació de les terrasses dels patis.

Via

Augusta

42

Canvi d'ús d'oficina a habitatge al pis sisè primera en
edifici d'habitatges existent.

Via

Augusta

12

Obra major per a reparació d'elements de façana interior
d'illa.

225 Rehabilitació de terrat d'edifici catalogat

C

Àvila

171 Edifici plurifamiliar en bloc lineal, amb accés des dels
jardins d'Elisava, de diferents alçades (PB+6 i PB+7),
disposat en 4 escales, 2 habitatges per planta en cada
escala ( 59 habitatges en total), i 2 plantes soterrani per
a aparcament .

C

Avinyó

27

Canvi d'ús de l'entitat del 1r 1a per a crear dos habitatges
de nova creació. L'habitatge nº 2 i l'habitatge nº 1 .

C

Banys Nous

13

Rehabilitació de pati de parcel·la, coberta inclinada i
reparació puntual de biga.

C

Beat Almató

12

Remunta i ampliació d'un habitatge existent en planta
primera (p1).
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Adreça

Descripció

C

Bosch i Gimpera

C

Bruc

99

Segregació de l'habitatge situat a la planta 4a en 2
habitatges: 4rt 2aA i 4rt 2aB.

C

Bruc

19

Segregació d'un habitatge, resultant un habitatge
reformat [3r 1a b] i un habitatge nou [3r 1a a].

C

Can Ràbia

13

Legalització d'una piscina descoberta de 9x4 m.
Col·locada sobre una plataforma de fusta.

C

Caponata

3

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

17

Legalització de les obres consistents en reforma interior i
canvi d'ús de local a habitatge en planta entresòl.

Carme

16

Segregació de l'habitatge 2on-1era resultant dos
habitatges: 2on-1era A i 2on-1era B.

Rbla Carmel

76

Nou edifici plurifamiliar entre mitgeres per a 5 habitatges.

G.V. Carles III

C

C

Cartagena

C

Cerdanyola

Ptge Ciutadans

5

Implantació de perruqueria en planta sotacobert d'un
edifici, amb augment de superfície. Reforç de l'estructura
de la coberta.

187 Canvi d'ús d'una oficina a habitatge, situada a la planta
6a porta 4a.
31

Reforma i canvi d'ús de local a habitatge en planta baixa.

11

Habitatge unifamiliar de planta baixa i planta primera amb
conservació de la façana a carrer i soterrani existent.

C

Còdols

15

Reforç estructural puntual en sostres de planta baixa,
segona i tercera i restauració del balcó de planta primera.

C

Comte d’Urgell

51

Reforma per la divisió de l'habitatge situat en la planta
cinquena en dos habitatges (5è-A i 5è-B).

C

Consell de Cent

C

Constitució

17

Reforma del teatre de la Parròquia de Sant Medir.

C

Copèrnic

87

Segregació i canvi d'ús de local baixos 1a en habitatge
baixos 1a A, habitatge baixos 1a B i vestíbul.

329 Reforma per la divisió de l'habitatge situat a la planta
entresòl porta primera en dos habitatges (ent-1a A i ent1a B).
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Adreça
C

Cortada

Descripció
72

Construcció d'edifici de planta baixa amb altell i 3 plantes
pis destinades a 7 habitatges independents.

G.V. Corts Catalanes

538 Canvi d'ús d'una entitat amb ús geriàtric, a ús
d'habitatge, situada a la planta principal -2a, amb
rehabilitació de façanes, sense afectació estructural.

G.V. Corts Catalanes

576 Reforma d’habitatge situat en planta primera, amb
segregació en dos habitatges p1 2-A i p1 2-B.

Av

Diagonal

444 Rehabilitació edifici d'oficines amb canvi d'ús parcial a
comercial. Modificació forats de façana. Retirada rètol en
coronació.

Av

Diagonal

520 Modificació de tres buits de la façana principal per
recuperat els buits arquitectònics originals.

Av

Diagonal

612 Reforma i canvi d'ús d'oficines a habitatge planta 6 porta
12 i habitatge planta 6 porta 13.

C

Diputació

40

Subdivisió habitatge 4t en dos habitatges (4t 1a i 4t 2a)

C

Diputació

55

Reforma i segregació d'un habitatge, tercer 1a, resultant
un habitatge reformat [3r 1aA] i un habitatge nou [3r
1aB].

C

Elkano

17

Canvi de fusteria del local dels baixos de la finca, en
façana protegida.

C

Emili Roca

53

Canvi d'ús de local a habitatge en Pb. Per la reforma es
realitza una segregació del local-habitatge existent i a la
vegada es fa una agregació de la part segregada amb ús
de local amb el local colindant,.

C

Equador

10

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

C

Estadella

85

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

31

Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat.

Ptge Feliu
C

Ferran Puig

30

Edifici plurifamiliar de planta baixa amb planta altell,
planta primera i planta segona amb 4 habitatges.

Pg

Font de la Mulassa

86

Obra nova d'habitatge unifamiliar adossat.

C

Francesc Bolòs
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Adreça

Descripció

Pl

Francesc Macià

5

Modificació de la fusteria exterior i col·locació d'un
conducte d'extracció fums de la cuina en un local situat en
la planta baixa.

C

Gabriel y Galán

25

C

Galileu

319 Canvi d'ús de local a habitatge a planta entresol porta 3ª.

C

Galileu

271 Gran rehabilitació amb increment del nombre d’habitatges
d’un edifici plurifamiliar.

C

Galileu

115 Reforma interior del local baixos 1a per a canvi d'ús a
habitatge.

C

Galileu

11

Divisió d'habitatge existent

Pg

Gràcia

15

Segregació d'un habitatge.

Pg

Gràcia

C

Gran de Gràcia

82

Obra major per a dividir habitatge existent a la 2a planta
en 2 habitatges (2n 1a-nou, 2n 2a-usat).

C

Hedilla

69

Construcció d'una piscina exterior descoberta d'ús privat.

C

Huelva

80

Reparació de lesions estructurals de les plantes baixa i
soterrani de l'edifici, amb reforç de murs del soterrani i
sostres de les plantes baixa i soterrani d’un local.

C

Huelva

84

Reparació dels murs i dels sostres del soterrani i de la
planta baixa del local.

C

Indústria

32

Obra major per la construcció d'edifici de 16 habitatges i
1 local i unió de les parcel·les.

C

Industria

32

Obra major per la desconstrucció d’edifici.

C

Josep Bertrand

C

Josepa Massanés

Reforma i canvi d'ús de 2 oficines situades a planta
entresol i 1 local comercial situat a Pb (actualment
formant una sola entitat), per transformar-los a 2
habitatges situats a planta entresol i 1 local comercial
situat a Pb.

115 Construcció de planta soterrani, sota part d'edifici
d'habitatges existent.

9

10

Reparació de la junta entre els dos blocs de la façana
principal.
Canvi d'ús de local de planta baixa a habitatge.
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Adreça
C

Descripció

Judea

8

Reparació dels canalons de la coberta per al manteniment
i conservació.

Via

Laietana

5

Reparació d'esquerdes al pati de llums.

Via

Laietana

6

Canvi d'ús i segregació de l'entitat Ppal destinada a
oficines, resultant la creació de 3 habitatges nous i una
oficina.

C

Llacuna

56

Reforma de vestíbul d'edifici d'oficines amb increment de
sostre

C

Lluis Sagnier

74

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

C

Llull

C

Londres

C

Longitudinal 9

C

Mallorca

C

Mallorca

C

Manso

24

Reforma parcial i ampliació de l’Escola Bressol Tres
Tombs. L’ampliació es realitzarà a partir del canvi d’ús de
l’edifici annex a l’escolà bressol existent, actualment
centre de serveis socials.

Pg

Maragall

87

Reforma i canvi d'ús d'un local per dividir-lo en un
habitatge i una oficina en la planta baixa d'un edifici
plurifamiliar.

Pg

Mare de Déu del
Coll

109 Sanejament i reposició de cornisa de façana catalogada.
66

Reforma per legalitzar la divisió del local situat a pl. Baixa
(Pb.11) i pl. Entresol porta 1a i posterior canvi d’ús
d’aquest últim i del situat a pl. Entresol porta 2a a
habitatges. Entitats resultants: local Pb 11, habitatges
Ent.1a i Ent.2a.

141 Ampliació d'una nau industrial a Mercabarna per
l'emmagatzematge i comerç a l'engròs de fruites i
verdures, amb modificació distribució, reforma de les
façanes i actuació en coberta.
79

Projecte d'enderroc d'edifici de planta baixa i 4 plantes
pis, de 8 habitatges, local i magatzem, amb bastida i
tanca d'obra.

342 Reforma per segregació i posterior canvi d’ús d’un local
situat en la planta entresol porta tercera a habitatge,
traster i vestíbul.

153 Reforma interior per a la divisió d'un habitatge en 2
habitatges, amb modificació de l'estructura i façana.
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Adreça
Camí Mas Sauró

Descripció
67

Reforma interior i canvi de coberta de fibrociment amb
amiant a un habitatge unifamiliar disconforme.

C

Milans

7

Restauració de la façana principal, rehabilitació dels tres
patis interiors de parcel·la, arranjament del terrat i
reparació d'una esquerda.

Av

Mistral

2

Segregació en dos l'entitat de l'Ent.3a, i canvi d'ús de les
dues peces resultants a dos habitatges de nova creació,
obtenint Ent.3a-A, i Ent.3a-B.

C

Moneders

1

Reforma i ampliació de volum, amb remunta de dues
plantes, d'un habitatge unifamiliar.

Pl

Mons

2

Intervenció sobre la façana catalogada d'un edifici
existent.

C

Montsec

C

Muntanya

C

Nou Barris

12

Ampliació de la nova escola- institut Antaviana amb un
nou volum de planta baixa i dues plantes pis (pl.
Intermitja i pl. Superior).

C

Otger

38

Construcció d'un edifici d'habitatges consistent planta
baixa i 4 plantes pis, per a la creació de 5 habitatges
complerts.

C

Otger

26

Enderroc de l'edificació existent destinada a magatzem.

C

Otger

24

Enderroc de l'edificació existent destinada a magatzem.

C

Palència

56

Canvi d'ús de local, en planta pis d'edifici plurifamiliar, per
a la creació d'un nou habitatge

C

Palomar

48

Enderroc de l'edifici amb ús de poliesportiu de l'escola
Ignasi Iglesias.

C

Palomar

52

C

París

12

Obra nova d'habitatge unifamiliar amb 1 pl. soterrani +
Pb + 1 pl. pis.

111 Canvi d’ús de local comercial a habitatge.

Reforma de la masia "Can Carasses" i ampliació de l'edifici
existent del conjunt de l'equipament escola Ignasi
Iglesias.
192 Construcció d'edifici de nova planta de 2ps+pb+5 amb
manteniment de la façana existent. En resulten 30
habitatges, 3 locals comercials, 63 places d'aparcament
per a cotxes, 5 per a motos, 2 places de càrrega i
descàrrega i 24 trasters.
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Adreça

Descripció

C

París

208 Construcció d'un edifici d'habitatges d'obra nova compost
de s3+s2+s1+pb+6pp, assolint un total de 14 habitatges,
1 local comercial, 28 places d'aparcament per a cotxes i 4
places per a motos.

C

Pau Claris

175 Segregació d'habitatge, 4t-1a, resultant dos habitatges,
un reformat [4t-1aA] i un altre nou [4t-1aB].

C

Pedrosa

16

C

Pelai

11

C

Perot lo Lladre

2

Rehabilitació de la façana i coberta de l’edifici entre
mitgeres de pb+4pp.

C

Pont del Treball
Digne

2

Supressió de barreres arquitectòniques a l’exterior de
l’edifici amb la construcció d’un sistema de rampes.

C

Portaferrissa

6

Rehabilitació de coberta comunitària d'edifici de pb+4pp.

C

Provençals

C

Providència

19

Rehabilitació integral d’edifici existent entre mitgeres
(amb augment de volum) que consta de ps+pb+p1+p2,
amb estacionament soterrani per a 10 places.

C

Rambla

39

Reforma exterior d'un establiment comercial per a
adequar les fusteries i els rètols a l'ordenança dels usos
del Paisatge Urbà.

C

Rambla

114 Reforma interior de local i adequació de façana en planta
baixa, amb instal·lació de bastida.

C

Rambla

129 Restauració del moble exterior i reforma interior per
destinar-lo a establiment de canvi de moneda del local
comercial.

Pl

Reial

C

Rocafort

Reforma i ampliació d’un equipament docent (Escola Sant
Jordi). Es reformen els dos edificis existents (edificis b i d)
i s’amplia amb tres edificacions d’obra nova (edificis a, c i
e).
Canvi d'ús d'una oficina a ús d'habitatge amb espai
annex, situada a la planta 4a porta b.

286 Canvi d'ús de local a habitatge.

9

Instal·lació d'ascensor en edifici plurifamiliar, de planta
baixa i 5 pp, i modificació d'elements comuns, porta i
vestíbul, instal·lacions i cornisa.

140 Construcció d'edifici de nova planta de 3ps+pb+palt+5.
En resulten 20 habitatges, 1 local comercial, 55 places
d'aparcament per a cotxes, 28 per a motos, 2 places de
càrrega i descàrrega i 52 trasters.
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Adreça

Descripció

C

Rogent

38

Construcció d'edifici plurifamiliar de pb+4 i 2 soterranis,
per a 12 habitatges, 1 local comercial, 14 aparcaments i
12 trasters

C

Roger de Llúria

57

Subdivisió habitatges Ent.1a i Ent.2a, formant 4
habitatges (Ent. 1aA, Ent. 1aB, Ent. 2aA, Ent. 2aB)

Av

Roma

C

Rubió i Ors

48

Construcció d'edifici plurifamiliar, format per planta baixa
amb altell i 2 plantes pis destinades a 5 habitatges
independents.

C

Salvador Alarma

14

Gran rehabilitació d'edifici existent, amb ampliació de
sostre i volum, format per ps+pb+2pp.

60

Rehabilitació integral amb canvi d'ús de la totalitat de
l’edifici passant d'oficines a 14 habitatges.

Rda Sant Antoni

146 Canvi d’ús d’un local situat en la planta entresol porta
tercera a habitatge (Ent-3a).

C

Sant Antoni Maria
Claret

412 Reforma interior per fer un canvi d'ús de local d'oficina a
habitatge nou, modificant distribució.

C

Sant Elies

21

Canvi d'ús d'oficines 4t 2a i 4t 3a a habitatges.

C

Sant Gil

21

Canvi d'ús de local comercial a habitatge, recuperació de
buits arquitectònics de les façanes exteriors i reforma
interior de l'entitat baixos 2ª.

Pg

Sant Joan

74

Remunta de dos pisos amb creació de dos habitatges per
planta, ampliació plantes: ppl, 1r, 2n i 3r; instal·lació
ascensor, restauració façanes i patis.

C

Sant Pere Més Baix

61

Instal·lació d'ascensor a l'ull central de l'escala,
modificació del primer tram d'escala comunitària i
adequació d'instal·lació elèctrica d'edifici de
Pb+Ppal+3Pp+Pàtic.

C

Sant Sever

4

Projecte per a la instal·lació de piscina a la coberta
d'edifici.

C

Sepúlveda

41

Reforma pel canvi d’ús d’un local situat en la planta
entresol porta vuitena.

C

Sicília

215 Enderroc edifici

C

Sicília

215 Construcció edifici de nova planta que consta de planta
baixa i cinc plantes pis (total 2 locals i 15 habitatges)
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Adreça

Descripció

C

Torrent del Remei

2

C

Trafalgar

60

Canvi d’ús de dues entitats de l’entresol a tres habitatges.

C

Trafalgar

60

Divisió d'un habitatge (Ppal 1a) en dos.

C

Vacarisses

C

Verdaguer i Callis

C

Verdi

C

Vico

15

Reforma i ampliació d'un habitatge unifamiliar aïllat i
construcció d'una piscina d’espai exterior de la parcel·la.

C

Vila i Vilà

19

Canvi d’ús de les oficines de la planta primera (menys la
assenyalada com 1er 2a) a habitatge.

C

Vilafranca

34

Rehabilitació de nau industrial per a canvi d'ús destinat a
edifici plurifamiliar, de planta baixa i pis, de 2 habitatges
adossats tipus dúplex.

Av

Vilanova

12

Modificació façana. Obres de reforma en planta baixa i
soterrani

5
16

Substitució de fusteries exteriors en edifici docent
existent.

Piscina descoberta
Canvi de fusteries exteriors i reforma interior d'habitatge
3º1ª amb afectació puntual a l'estructura.

305 Rehabilitació integral (Ps+Pb) i augment de volum en
edifici unifamiliar existent.
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