GASETA MUNICIPAL
19 de març del 2019

CSV: a208-9de1-90ba-1fff

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

Adreça
Ctra Aigües

Descripció
398 Legalització de la instal·lació exterior d'ascensor en
edifici unifamiliar.

C

Alcolea

99

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

C

Alfons XII

38

Construcció d'edifici de nova planta de 4PS+PB+PAlt+5.
En resulten 44 habitatges, 1 local comercial i 180 places
d'aparcament per a cotxes.

2

Ampliació, amb la construcció de dues noves sitges per
l'emmagatzematge de gra.

Moll Álvarez de la
Campa
C

Andana de
l’Estació

36

Implantació de mòduls prefabricats de l'equipament
provisional d'ús docent de la escola la Maquinista.

Pg

Andreu Nin

22

Modificació global, consistent en l'adició d'una planta
més, i la redistribució d'espais interiors.

C

Aritjols

63

Reforma per al canvi d'ús de local comercial a habitatge
en planta baixa.

C

Assaonadors

6

Projecte per l'arranjament puntual de diverses lesions de
caire menor en diferents zones d'un edifici.

C

Avinyó

27

Reforç estructural puntual i reparacions a coberta i xarxa
de sanejament de planta baixa.

C

Bac de Roda

79

Canvi de un despatx a un habitatge al principal 3a.

C

Bac de Roda

79

Canvi de un despatx a un habitatge al principal 1a.

C

Badalona

C

Balmes

464 Reforma i canvi d'ús d'unes oficines a habitatge.
Resultant el 1er 2a.

C

Balmes

441 Rehabilitació i reparació de les patologies greus en la
façana posterior.

4

Reforma i l'ampliació de l'habitatge de la planta primera
amb una remunta d'una planta.
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Adreça

Descripció

C

Balmes

323 Canvi d'ús a habitatge de l'entitat planta P012 porta 3ª.

C

Balmes

243 Reforma i canvi d'ús d'unes oficines a habitatge.
L'habitatge resultant és l’escala B 4a 4a.

C

Besalú

82

Construcció de conjunt d’edificació composada de dos
blocs separats per mitgera, l’un destinat a plurifamiliar
per a 10 habitatges i local, i l’altre destinat a ús hoteler
amb una planta comuna sota rasant destinada a
aparcament.

C

Besalú

25

Construcció d'una nova planta en un habitatge
unifamiliar entre mitgeres.

C

Bou de Sant Pere

C

Cabanes

28

Reforma y ampliació del local 2 de planta baixa.

C

Càceres

26

Reforma i canvi d’ús d’un edifici industrial a habitatges
unifamiliar.

C

Campeny

17

Construcció d'un edifici plurifamiliar, consistent en 2
plantes soterrani destinades a aparcament, planta baixa
amb altell i 4 plantes pis destinades a 13 habitatges.

C

Casas i Amigó

62

Obra de canvi d'ús d'un local a habitatge situat en planta
baixa.

C

Castillejos

Rbla Catalunya

C
C

Comtessa de
Sobradiel
Consell de Cent

Trav Corts

C

Creu dels Molers

Av

Diagonal

6

Restauració de la façana principal i arranjament de la
façana posterior.

245 Construcció edifici de planta baixa local i 6 plantes pis
per a 6 habitatges.
122 Reforma interior de local amb modificació de façana i
rètol identificador.
4

Divisió en dos d'un habitatge PR 1ºA i el PR 1ºB

609 Legalització de reforma integral d'edifici plurifamiliar i
enderroc de volum il·legal de coberta.
289 Canvi d'ús d'oficina a habitatge en un local de planta
entresol porta 2ª.
72

Reforma per adequació de local a nou ús discoteca.

608 Reforma i segregació d'un habitatge existent en dos
habitatges. Els habitatges resultants son l’àtic 1a i el
sobreàtic 1a.
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Adreça
C

Doctor Dou

C

Escoles Pies

C

Escudellers

Pg

Exposició

Rbla Fabra i Puig

Descripció
4

Consolidació estructural de l'àmbit de façana del xamfrà
de planta tercera.

132 Reparacions puntuals a l'envolupant de l'edifici.

44

Rehabilitació integral d'edifici d'habitatges, proposta
planteja la reducció d'habitatges millorant les condicions
d'habitabilitat i accessibilitat. A tot l'edifici menys els
locals de la planta baixa.

111 Construcció d'edifici per a habitatges i aparcament.
25

Construcció edifici plurifamiliar en cantonada compost de
tres PS, PB amb altell i quatre plantes pis a Rambla
Fabra i Puig i dues plantes pis pel carrer Nadal. Total:
32 habitatges, 3 locals comercial, 92 places cotxes i 32
trasters.

C

Feixa Llarga

7

Construcció marquesina per cobrir l'espai entredós
edificis.

C

Feixa Llarga

7

Construcció d'una nova planta de tractament d'aigües
residuals.

C

Feixa Llarga

7

Reforma d’equips a l’edifici de producció de resines,
muntatge de nova plataforma amb estructura d’acer i
modificació coberta.

C

Fonolleda

10

Ampliació d'habitatge unifamiliar cobrint una part de la
terrassa de la planta segona.

C

Ganduxer

85

Reparació de desperfectes i esquerdes en les façanes de
l'Edifici Gaudi del conjunt del Col·legi Teresianes.

Rda General Mitre

196 Reforma i canvi d'ús d’unes oficines a habitatge.
L’habitatge resultant es l'entresol 1a.

C

Ginebra

19

Construcció d'edifici plurifamiliar de nova planta amb 10
habitatges.

C

Girona

71

Obra major consistent en l'ampliació de l'edifici existent,
per a segregar els habitatges existents de P1 a P4
(obtenint 2 per planta), i generar-ne 1 de nou a P5.
S'obtenen 10 habitatges (dels quals 5 considerats
preexistents) i 1 local a PB.
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Adreça
Trav Gracia

Rda Guinardó

Descripció
277 Rehabilitació integral edifici existent amb augment de
volum, augment de densitat d'habitatges, col·locació
d'ascensor i restauració de les 2 façanes, amb resultat 2
locals comercials i 10 habitatges.
66

Canvi d'ús d'oficina a habitatge en la 3a porta de pl.
entresol de l'escala 2 del número 64-72.

C

Hospital

63

Reconversió integral d'edifici amb ús actual d'alberg de
joventut per a destinar-ho a edifici plurifamiliar
d'habitatges.

C

Jaume I

15

Actuacions de reforç estructurals i enderroc del nou
volum d'accés a la cambra de ventilació i l'escala
executats.

C

Juan Bravo

2

Canvi d'ús de local comercial a dos habitatges i
segregació d'entitats.

Via

Laietana

23

Legalització dels canvis introduïts en la llicència
destinada a la divisió d'un habitatge existent en dos,
obtenint: 3º1ªA i 3º1ªB.

C

Llebrencs

14

Construcció d'habitatge unifamiliar.

C

Lorenzale

21

Projecte de canvi d'ús de dos locals per a dos habitatges
en planta baixa.

C

Madame Butterfly

38

Reforma i ampliació d'habitatge existent resultant un
habitatge de planta baixa i planta pis, i una plaça
d'aparcament en superfície.

Ptge Magarola

2

Divisió en dos unitats de habitatge, resultat 2
habitatges: 1º-1ª i 1º-3ª

C

Major de Sarrià

76

Reforma, canvi d'ús i segregació d'un local ocupant les
plantes baixa i primera afectant a l'estructura de
l'edifici.

C

Mare de Déu dels
Àngels

58

Construcció d'edifici plurifamiliar format per planta baixa
amb altell i plantes pis destinat a 3 habitatges.

C

Marià Cubí

126 Reforma i segregació d'un habitatge existent en dos.
resultants son el 5er 2a A i el 5er 2a b.

C

Marina

285 Segregació de l'habitatge existent a la planta principal
en dos habitatges i una oficina, obtenint: Pral.1a
(habitatge), Pral.2a (oficina) i Pral.3a (habitatge)
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Adreça
Pl

Mercadal

Plta Montcada

Descripció
5

Enderroc de volum posterior corresponent al local
comercial de la planta baixa. Adequació de la façana i
pati posteriors resultants de l'enderroc.

11

Divisió habitatge en dos (1-1 i 1-2 ), amb reforma
interior de canvi distribució

C

Montornès

27

Rehabilitació d’habitatge en edifici plurifamiliar aïllat.

C

Mora d'Ebre

36

Construcció d'edifici plurifamiliar destinat per a 15
habitatges.

54

Rehabilitació d’edifici unifamiliar.

Ptge Nogués
Pl

Nord

3

Reforma integral i canvi d'ús de l'edifici.

C

Nou de la Rambla

1

Reforma exterior per adequar tancaments, fusteries
d'accés i rètol identificador.

C

Numància

14

Construcció d'edifici d'obra nova destinat a ús comercial
amb aparcament soterrat que disposa de 95 places per a
cotxes.

C

Osi

17

Divisió de planta segona en habitatge 2-A habitatge 2-B.

C

Pallars

135 Gran rehabilitació d’edifici industrial, format per 3 cossos
d’edificació, per al seu canvi d'ús a residència
d'estudiants, amb un total de 160 habitacions dobles.

C

Pamplona

123 Construcció d'edifici d’habitatges de nova planta. En
resulten 45 habitatges, 53 places d'aparcament per a
cotxes i 22 trasters.

Av

Paral·lel

52

Edifici d'oficines de nova planta

C

Pi

11

Canvi d'ús d'oficina a habitatge.

C

Pi

7

Substitució ascensor existent en edifici.

C

Piquer

9

Reforma interior i segregació d'un habitatge en dos.

C

Porrera

18

Canvi d'ús d'una nau-magatzem a habitatge.

Av

Portal de l'Angel

15

Obres de reforma interior i exterior d'un local per
destinar-lo a venta de roba.
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Adreça

Descripció

C

Ràfols

10

Construcció de 2 edificis aïllats d’obra nova, E1 i E2, amb
un total de 20 habitatges (10 a cada edifici).

C

Ràfols

20

Construcció de 2 edificis aïllats d’obra nova, D1 i D2,
amb un total de 20 habitatges (10 a cada edifici).

C

Rambla

78

Modificació de la zona de la planta baixa d'accés a l'hotel
per la incorporació d'una zona de bar i trasllat de la zona
de recepció de l'hotel a la planta primera.

C

Rambla

30

Reforma oficina bancaria per a nova distribució i imatge
corporativa.

C

Rambla

85

Reforma interior de local i actuació en façana amb
instal·lació de bastida.

C

Rambla

8

C

Reina Cristina

11

Reforma interior sense afectar estructura, instal·lació de
rètol, persiana i canvi de la fusteria d'accés a local
baixos 1ª per destinar-lo a l'activitat de bar-restaurant
sense cuina.

C

Roger de Flor

85

Segregació de l'habitatge situat a la planta 2a en 2
habitatges: 2rt 1aA i 2rt 1aB.

C

Rubió i Ors

28

Rehabilitació d’un edifici unifamiliar, format per planta
baixa i 2 plantes pis.

C

Sant Adrià

126 Construcció de dues rampes exterior i interior per a la
millora de l'accessibilitat a la zona d’accés exterior i
vestíbul.

C

Sant Antoni Maria
Claret

139 Canvi d'ús d'oficina a habitatge.

Pg

Sant Gervasi

C

Sant Pere Màrtir

5

Rehabilitació d'edifici. S'obtenen 8 nous habitatges i un
local.

Pl

Santa Madrona

1

Instal·lació d’un ascensor al forat d’escala.

C

Saragossa

10

54

Projecte per la restauració de la façana posterior d'un
edifici.

Canvi d'ús d'oficina entresòl primera a habitatge.

Rehabilitació parcial d'edifici d'habitatges. Resultant el
bx.1a , bx.2a, pral.1a, pral.2a, pral.3a (nou), 1er 1a, 1er
2a, 1er 3a (nou), 3er 1a i 3er 2a. No s'actua sobre els
dos habitatges existents de planta 2a.
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Adreça
C

Sardenya

Descripció
475 Canvi d'ús de local a habitatge.

Ctra Sarrià a Vallvidrera 244 Legalització d'obres d’acondicionament del jardí i nova
piscina, i construcció de jardineres per restaurar el nivell
de les terres.
C

Siracusa

53

C

Sombrerers

C

Torrent de les Flors

C

Torrent de les Flors 142 Construcció d'edifici de nova planta per PS, PB, 2PP, i P.
Terrat, i aparcament per a 11 habitatges.

C

Transversal 7

72

Ampliació i redistribució d'altell interior existent i
redistribució de la planta baixa per tal d’adequar-la a
l’activitat de magatzem frigorífic d’aliments i posterior
distribució.

C

Ulldecona

12

Construcció de conjunt d’edificació plurifamiliar de 3
cossos de PB+8, (de 28, 48, i 32 habitatges) Total: 108
habitatges.

1

50

Reforma, ampliació i col·locació d'ascensor en edifici
existent d'equipament, escola ACIDH.
Reforma de façana d'un establiment de venta de
caramels i gelat.
Rehabilitació d'edifici plurifamiliar amb augment de
volum que consta.
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