GASETA MUNICIPAL
17 d’abril del 2019

CSV: 72de-fb1b-7a15-29b0

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

Adreça

Descripció

C

Alcolea

86

Reparació de balcons en façana principal, reparació
d'esquerdes i canvi de baixants.

C

Almansa

55

Obra d'instal·lació d'ascensor exterior en edifici
plurifamiliar aïllat i adaptació de l'espai exterior.

C

Almogàvers

C

Andalusia

C

Àngels

Camí

Antic de València

C

Aragó

245 Segregació i canvi d'ús d'una oficina, principal 1
resultant una oficina [pr 1a] i un habitatge nou [pr 1b].

C

Aragó

302 Projecte de reforma del vestíbul d’accés de l’edifici del
centre escolar Escolàpies de Llúria.

C

Ardena

C

Aribau

259 Canvi d'ús d'oficina a habitatge, entresòl 3a.

C

Aribau

120 Construcció d’un edifici de 13 habitatges d’obra nova
compost de s2+s1+pb+5pp, local comercial,
aparcament, trasters i piscina a coberta.

C

Artesania

Pl

Artur Martorell

2

Adequació de la instal·lació d'ascensor existent a
l’interior d’un edifici supressió de les barreres
arquitectòniques.

C

Assaonadors

2

Projecte per l'arranjament puntual de diverses lesions de
caire menor.

131 Construcció d’infraestructures, urbanització i implantació
d'edifici prefabricat de caràcter provisional per a l'escola
auditori.
32
4
14

21

46

Edifici plurifamiliar de 6 habitatges i aparcament.
Projecte per la restauració de la façana principal d'un
edifici.
Ampliació d'habitatge unifamiliar (increment de sostre)

Projecte per a la construcció d'un d'habitatge unifamiliar
aïllat de nova planta.

Rehabilitació integral d'edifici, amb canvi d'ús total de
docent a habitatge per a la creació de 6 habitatges.
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Adreça

Descripció

C

Assaonadors

4

Projecte per l'arranjament puntual de diverses lesions de
caire menor.

C

Ausiàs Marc

41

El projecte presentat proposa una reforma integral de tot
l’edifici amb canvi d’ús de sanitari a habitatges.

C

Àvila

C

Bailèn

55

Obres de rehabilitació per a la reparació de part de les
fusteries de la façana de l'edifici principal.

C

Banys Nous

13

Reforma de façana d'un establiment comercial,
restauració del moble original existent. Inclou reforma
interior.

C

Banys Vells

3

C

Bartomeu Pi

21

Pl

Bellavista

C

Besalú

54

Edifici plurifamiliar 9 habitatges, trasters i places
d'aparcament ( inclou bastida fixa).

C

Blanqueria

13

Instal·lació de nou ascensor en l' ull d' escala per donar
servei a un edifici.

C

Bonaplata

29

Reforma interior i canvi d'ús a habitatge.

C

Bordeus

27

Projecte per a gran rehabilitació amb increment del
nombre d’habitatges d’un edifici plurifamiliar, ,
instal·lació d’ascensor, canvi d’ús a habitatge d’un local
en pb, rehabilitació de façanes, coberta i patis, i
substitució ...

C

Buenos Aires

28

Projecte de segregació d’una entitat, habitatge dúplex,
situat a les plantes àtic i sobreàtic, respectivament,
portes àtic 3a i sobreàtic 3a.

G.V.

Carles III

17

Canvi d'ús a habitatge en un local situat planta entresòl
porta 2ª, per a la creació d' un habitatge.

C

Carme

12

Modificació del projecte executiu de reforma de l'edifici
d'habitatges. Consistent en la construcció de l’últim tram
de l'escala.

164 Construcció d’edifici plurifamiliar conformat per dos
cossos, un en bloc lineal en cantonada, disposat en 3
escales, de pb+7 i 47 habitatges, i un altre de pb+8,
24 habitatges i 2 locals comercials a pb, amb 2 plantes
soterrani per a aparcament.

4

Substitució de les fusteries del pati interior.
Obres de reforma per a canvi d’ús de l’entitat entresòl
segona a habitatge.
Construcció de garatge soterrat per a places
d'aparcament.
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Adreça

Descripció

C

Carme

61

Rehabilitació interior i instal·lació.

C

Casp

1

C

Casp

39

C

Castillejo

C

Ciències

45

Instal·lació de piscina en el jardí de planta baixa d'ús
exclusiu de l’habitatge 1º1ª.

C

Comtal

22

Canvi d'ús a 4 habitatges, plantes 1ª, 2ª, 3ª i 4ª de
l'edifici, actualment ús comercial. Restauració façana i
terrat i col·locació ascensor.

C

Conveni

19

Reforma sense afectació d'estructura i canvi d'ús de local
a habitatge.

Trav

Corts

131 Instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics
i renovació de la pavimentació de la zona, al recinte de
la maternitat.

G.V.

Corts Catalanes

414 Obres de reforma interior per el canvi d'ús d'una entitat
amb ús d'oficina a ús d'habitatge, situada a la planta 1a
porta 2a.

G.V.

Corts Catalanes

399 Segregació de l'habitatge situat a la planta 3a en 2
habitatges: 3rt 2aa , 3rt 2ab. Intervenció als patis.

Av

Diagonal

497 Segregació d'habitatge existent a la pl. 4a en dos
habitatges: pl. 4a i 4b.

Av

Diagonal

477 Reforma de sala tècnica situada en planta sot.1, sota
espai privat d’ús públic. Divisió de sala original per a la
disposició d’una sala independent a allotjar un centre de
transformació AT/BT.

Av

Diagonal

420 Projecte d'il·luminació exterior de la Casa Terrades o de
les Punxes.

Av

Diagonal

379 Segregació habitatge situat a la pl. 3a en 2 habitatges:
3r 2a a i 3r 2a b considerat de nova creació.

Av

Diagonal

379 Segregació habitatge situat a la pl. 1a en 2 habitatges:
1r 1a a i 1r 1a b considerat de nova creació.

Av

Diagonal

289 Segregació i canvi d'ús del local situat a la pl. ent. A 4
habitatges i 4 oficines. obtenint: ent.1aa, ent.1ab,
ent.2aa, ent.2ab.

Enderroc de la segona fase de l'espai "Novedades".
Obra major per la segregació de l'habitatge situat a la
planta principal 2ª: principal 2a a, principal 2a b.

245 Enderroc edifici entre mitgeres. Instal·lació bastida i
tanca.
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Adreça

Descripció

Av

Diagonal

439 Rehabilitació de la façana posterior, amb reforç de
l’estructura dels balcons.

Av

Diagonal

209 Reforma i rehabilitació amb canvi parcial d'ús, adequació
d'instal·lacions.

C

Doctor Dou

C

Doctor Salvador
Cardenal

2

Reforma de l'espai per la nova àrea quirúrgica
d'oftalmologia (ICOF).

C

Doctor Salvador
Cardenal

2

Reforma de l'espai pel nou wet lab de l'institut clínic
d'oftalmologia de la 1a pl.

C

Doctor Salvador
Cardenal

2

Projecte de les actuacions per a l’adequació a llicència
d'activitat de l'edifici de la maternitat .

Ptge

Dormitori de Sant
Francesc

2

Reforma i canvi d'ús de planta 1a passant de residencial
públic a 2 habitatges.

C

Encarnació

13

Construcció d'edifici d’obra nova destinat a habitatge
amb aparcament soterrat per a cotxes motos i de
bicicletes.

C

Escòcia

75

Modificació de projecte bàsic augmentant en un
soterrani.

C

Escultor Ordóñez

40

Col·locació d'un ascensor exterior a un edifici
d'habitatges.

C

Espanya Industrial

C

Espronceda

C

Fernando Poo

C

Ferran

C

17

7

Rehabilitació de façana posterior a pati.

Creacions de dos habitatges, un nou i un altre usat.

127 Edifici d'obra nova de 18 habitatges, 2 locals comercials
sense ús, places d'aparcament i trasters.
50

Construcció d'habitatge unifamiliar.

5

Obres de reforma interior, actuació en façana i
instal·lació rètol.

Ferran Turné

12

Canvi d’ús d’un local a pl. baixa a 2 habitatges
independents.

C

Flors

11

Divisió de 3 habitatges (p3-p4-p5) resultant 9.

C

Fonolleda

13

Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat, aparcament i
una piscina.

C

Fusteria

2

Rehabilitació de coberta plana transitable de l'edifici.
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Adreça

Descripció

C

General Mendoza

11

Divisió i canvi d'ús d'un local en un nou local i un
habitatge tipus dúplex en un edifici disconforme alineat a
vial.

C

Girona

54

Legalització de segregació d’un local en dos i reforma
d’un dels locals resultants. Instal·lació ascensor.

Pg

Gràcia

24

Reforma interior de local. Instal·lació de rètol i 2
xemeneies d’evacuació.

Pg

Gràcia

37

Canvi d'ús i segregació amb afectació a façana i patis,
d'una oficina a habitatges.

C

Gran de Gràcia

240 Ampliació Escola Vedruna. Es tracta d’un nou edifici amb
front d’un cos amb un soterrani comú destinat a pista
esportiva. Les plantes sobre rasant es destinen a aules i
sales de tallers.

C

Gran de Gràcia

234 Obra major per a enderrocar parcialment l'edifici de
l'Escola Vedruna.

Rbla

Guipúscoa

C

Jordi Girona

Av

Josep Tarradellas

107 Canvi d'ús d'oficina a habitatge en un local de planta
entresol porta 2ª.

Av

Josep Tarradellas

104 Obres de reforma interior per al canvi d'ús i divisió del
local entresol 2a resultant un habitatge i un traster.

C

Juan Bravo

C

Las Navas de
Tolosa

273 Reforma d'un edifici d'habitatges.

C

Lepant

253 Construcció edifici de 5 habitatges i 6 oficines.

C

Llacuna

Pg

Manuel Girona

Pg

Maragall

Av

Marquès de
l'Argentera

88
4

16

6
75

Reparacions en façana principal, posterior, lateral i patis
interiors.
Segregació d'habitatge a planta segona: segon-A ,
segon-B .

Construcció d'un edifici d'habitatges plurifamiliar entre
mitgeres.

Bloc plurifamiliar: 7 habitatges.
Reforma i canvi d'ús d'unes oficines a 2 habitatges,
baixos 5er i baixos 6er.

265 Canvi d'ús de despatx a habitatge, pis entresòl.
13

Reforma interior local amb canvi de distribució, de
restauració de la façana principal i col·locació de rètol
identificatiu.
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Adreça

Descripció

C

Maurici Serrahima

14

Gran rehabilitació d'edifici existent obtenint 5 habitatges.

C

Mestre Nicolau

21

Segregació amb canvi d'ús d'oficina a habitatge, pis
entresòl 4a.

Pg

Mollerussa

71

Reforma Institut Cristòfol Colom per a la reconversió en
centre professionalitzador de jardineria per al trasllat del
centre de jardineria Rubió i Tudurí.

Pl

Mons

2

Obres en edifici catalogat per la impermeabilització de la
terrassa.

C

Montevideo

18

C

Montnegre

2

Canvi d'ús de local situat a escala a planta 1ª porta 1ª, a
habitatge.

Ptge

Negociant

7

Reforma i ampliació i legalització resultant 1 habitatge i
un aparcament.

C

Olzinelles

47

Obres de reforma i divisió de la entitat 1er 2a per a canvi
d'ús a habitatge i traster.

C

Pàdua

79

Reforma interior global d'edifici plantes soterrani, planta
baixa i plantes pis, destinant les dues plantes soterrani,
planta baixa i planta primera a centre cultural, i les
plantes segona a cinquena com habitatge.

C

Pamplona

88

Construcció de coberta tècnica amb augment de volum
per a condicionament acústic de la sala 2 de
Razzmatazz.

Av

Paral·lel

17

Canvi d'ús de 3 oficines a 3 habitatges en edifici
plurifamiliar.

Av

Pau Casals

22

Reforma i divisió del pis 5è d’edifici en 5è 1a i 5è 2a.

C

Pau Claris

C

Pelai

11

Canvi d'ús d'oficina a habitatge, situat a la planta 4a
porta e.

C

Pelai

38

Divisió d'habitatges 2º i 3º, donant lloc a 4 hab. nous i
2hab. usats, reforma dels hab. 4º1ª i 4º2ª i instal·lació
d'ascensor en pati central d'edifici.

Rehabilitació integral, reforma interior i construcció de
piscina en un habitatge unifamiliar.

130 Rehabilitació integral de la finca, amb remunta i canvi
d'ús, resultant un edifici de ps + pb (sup. Construïda).
Pb-1a i pb-2a , i un augment de volum a planta
cinquena.
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Adreça

Descripció

C

Petrarca

46

Reforma de coberta inclinada d'església.

C

Pintor Ribalta

5

Canvi d'ús de local existent a dos habitatges nous:
planta baixa porta 1ª (b 1ª) i porta 2ª (b 2ª).

C

Portal nou

4

Instal·lació d'ascensor en edifici no residencial.

C

Ramon Turró

11

Canvi d'ús d'edifici industrial a edifici plurifamiliar
d’habitatges i 2 locals.

Camí

Reineta

95

Habitatge unifamiliar aïllat i dues places d'aparcament.

C

Robínia

19

Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar.

C

Roine

26

Construcció d’habitatge unifamiliar i garatge.

Av

Roma

84

Reforma i canvi d'ús d'una oficina resultant un habitatge.

C

Rosselló

170 Rehabilitació integral d’un edifici d’habitatges de pl.
Baixa, pl. Principal, 4 pl. Tipus i pl. Àtic. 12 habitatges i
local comercial.

C

Rosselló

246 Enderroc interior al local de PB, execució de nova
estructura i nous fonaments, enderroc dels volums
existents a l'interior del pati lligat a l'escala. Adequació
de 2 espais per futures instal·lacions comuns de l'edifici i
d'un espai pel futur ascensor.

C

Ruiz de Padrón

71

Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar.

C

Sagunt

22

Construcció d’una planta soterrani sota la nau existent.

C

Salva

30

Reforç puntual d'una biga del sostre del balcó de
l'habitatge del 2n 2a en façana posterior.

Pg

Sant Gervasi

16

Reforma i canvi d'ús d'unes oficines en dos habitatges.

C

Sant Iscle

19

Obra d'impermeabilització de la rampa d'accés a
l'aparcament de planta soterrani i d'una porció de vorera
en espai privat.

Ptge

Sant Jaume

11

Construcció d'un edifici unifamiliar.

C

Sant Joan de Malta

17

Canvi d'ús de dos locals comercials a habitatge.

C

Sant Pere Més Baix

7

C

Sant Pere Més Baix

59

Pintat i altres treballs de manteniment de finestres i
balconeres a pati interior. (Institut de Cultura i Biblioteca
Popular)
Legalització de reforma interior i canvi de fusteries de
façana del pis 3º 2ª en edifici plurifamiliar.
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Adreça

Descripció

C

Sants

135 Canvi de distribució, de falsos sostres i de terres i
instal·lacions d'electricitat, climatització, d'aigua i
sanejament en edifici plurifamiliar.

C

Serrano

16

Projecte de rehabilitació de la façana principal de l'edifici
plurifamiliar.

C

Sugranyes

93

Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres per
a 5 habitatges.

C

Taulat

19

Rehabilitació d'edifici d'habitatges.

C

Tenor Massini

5

C

Tenor Massini

71

Rehabilitació de cobertes amb mitjans auxiliars en edifici
plurifamiliar.

C

Torrent de Can
Mariner

27

Legalització de planta soterrani -02 per aparcament.

C

Torrent de l'Olla

C

Trinxant

C

València

219 Segregació l'habitatge situat a la planta tercera en 2
habitatges.

Pg

Vall d’Hebron

264 Construcció d'una piscina coberta amb vestuaris.

C

Vallpar

C

Verntallat

C

Viladomat

C

Virgili

C

Zamora

Rehabilitació i ampliació de naus
restaurant-sala de ball.

per a ús d’oficines i

189 Nova planta d'edifici d'habitatges plurifamiliar entre
mitgeres, per habitatges i trasters.
4

Canvi d'ús de local comercial a habitatge.

33

Construcció de residència geriàtrica i centre de dia i una
reserva de places d’aparcament de cotxes.

8

Rehabilitació parcial de pati lateral en edifici plurifamiliar
entre mitgeres.

212 Reforma i segregació d'un local amb canvi d'ús d'una de
les entitats a habitatge, en-1a (primera planta alta),
resultant un local reforma [en-1a b], i un nou habitatge
[en-1a a].
2
74

Canvi d’ús de local a habitatge.
Enderroc de naus industrials amb bastida tubular.
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