GASETA MUNICIPAL
24 d’abril del 2019

CSV: f80b-e32f-c0be-88c8

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

Adreça

Descripció

C

A Zona Franca

81

Centre logístic de mercaderies amb oficines i serveis, molls
de càrrega i descàrrega, edifici aïllat destinat a aparcament
i altres edificacions auxiliars, i zones exteriors per a
estacionament de camions.

C

Alcalde Miralles

14

Rehabilitació de façana d'edifici unifamiliar.

C

Alcolea

8

Obres de reforma i segregació de l’habitatge 1er1a en dos.

C

Amigó

38

Reforma i canvi d'ús del 1r 1a d'unes oficines a habitatge
sense afectar l'estructura de l'edifici.

C

Aribau

173 Divisió del pis 1r-1a en dos habitatges, afectant
puntualment l'estructura de l'edifici.

Via

Augusta

176 Modificació de la llicència d'obres número 05-2016LL32360.
Reforma d'habitatge existent 4art 2a per tal de dividir-lo en
2 habitatges.

C

Bellesguard

22

Enderroc d'edifici d'ús religiós aïllat, amb bastida tubular.

C

Bertran

89

Canvi d'ús de local planta baixa a habitatge sense afectació
d'estructura en edifici amb 13 habitatges.

C

Blasco de Garay

39

Reparació dels balcons de la façana posterior a un edifici
catalogat nivell C.

Ctra Bordeta

68

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

C

Can Castellví

33

Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat.

C

Carreras i Candi

19

Canvi d'ús de local de planta baixa a vuit habitatges amb
piscina.

Pl

Catalunya

23

Rehabilitació integral d'edifici amb activitat comercial.
Catalogació individual de Patrimoni nivell C i està inclòs al
Conjunt B de la Rambla i dins del Sector de Conservació de
l'Eixample.

C

Clariana

8

Instal·lació d’un ascensor elèctric a l’ull de l'escala de
l'edifici d'habitatges.
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Adreça

Descripció

C

Clariana

28

Instal·lació d'un ascensor elèctric a l'ull de l'escala de
l'edifici d'habitatges.

C

Còdols

13

Rehabilitació amb canvi d'ús de planta baixa i creació
d'habitatges nous en edifici de 12 habitatges. Inclou
intervenció puntual a l'estructura.

Pl

Concòrdia

5

Substitució de fusteria de local comercial i rehabilitació
d'elements deteriorats de façana.

C

Copèrnic

55

Rehabilitació de façana principal de l'edifici 3.

Av

Elies Pagès

53

Instal·lació d'un ascensor exterior.

C

Enric Granados

63

Obres de reforma interior per a la divisió del pis 3r-2a en
dos habitatges, sense afectar l'estructura de l'edifici.
Substitució de 2 finestres del pati de llums interior.

C

Escornalbou

44

Edifici plurifamiliar entre mitgeres format per planta baixa,
altell i 3 plantes pis destinades a 1 local-oficina i 3
habitatges independents.

C

Felip II

46

Reforma interior per a la creació de tres habitatges per
canvi d'ús dels locals d'oficines de la planta 1a.

C

Finlàndia

9

Reforma local de PB per canvi d'ús a habitatge i enderroc de
la construcció existent a l'interior d’illa, que quedarà com
pati de l'habitatge.

C

Font de Canyelles 112 Reforma amb afectació d'estructura i canvi d'ús de local
comercial a habitatge situat en PB. Edifici entre mitgeres.

Pl

Francesc Macià

3

Restauració de la façana principal i la cúpula d'un edifici
d'habitatges entre mitgeres.

C

Horta

65

Rehabilitació de cornisa en façana principal, façana
posterior, mitgeres i patis.

C

Hostafrancs de Sió 2

Reforma de local existent per a convertir en dos nous
habitatges.

C

Hug de Rocabertí

2

Canvi d'ús de local a habitatge. Edifici plurifamiliar 9
habitatges.

C

Independència

236 Rehabilitació energètica de façana posterior i creació de
terrassa en habitatge en planta 1a.

Av

J. V. Foix

64

Legalització piscina planta àtic d'un edifici plurifamiliar.

C

Jesús i Maria

4

Construcció Hotel de 4*, disposa de 16 habitacions dobles,
places d'aparcament i piscina.
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Adreça

Descripció

C

Joan Güell

198 Reforma distribució interior a planta 1a i substitució de
fusteries de façana a la planta baixa del carrer Remei.

C

Josep Anselm
Clavé

2

Canvi d'ús parcial de la pl. 6ª per l’ampliació de 2
habitatges de la planta 5ª.

C

Josep Serrano

20

Edifici plurifamiliar de 5 habitatges entre mitgeres.

C

Josepa Massanes

37

Canvi d'ús de local comercial a habitatge.

Via

Laietana

23

Canvi d'ús de la planta principal passant d'oficines a 4
habitatges. Protecció individual nivell C.

C

Llorens i Barba

39

Canvi d'ús d’un local en planta baixa a dos habitatges.

C

Llull

133 Rehabilitació d'edifici industrial catalogat.

C

Madrazo

86

C

Major de Sàrria

109 Enderroc d'edifici plurifamiliar entre mitgeres amb
conservació de façana.

Pg

Mare de Déu del
Coll

88

Canvi d'ús de local a habitatge amb programa funcional
específic. Edifici entre mitgeres.

Ptge Marimon

6

Reforma interior d’un habitatge i conversió a habitatge 1è
2a(A) i habitatge 1è 2a(B).

C

Marquès de
Foronda

24

Reforma i canvi d'ús d'un local en un habitatge en la planta
baixa i 2 trasters en la planta soterrani d’un edifici
plurifamiliar aïllat.

Av

Meridiana

570 Reforma interior de 2 locals en planta baixa d'edifici
plurifamiliar entre mitgeres per a creació de 2 habitatges.

C

Moratín

31

Habitatge unifamiliar entre mitgeres.

C

Om

16

Rehabilitació de coberta, la mitgera de l'edifici i reforç
estructural. Edifici protegit per patrimoni amb un nivell D.

Canvi d'ús i reforma interior de la planta entresòl amb
habitatge E 1ª, E 3ª, E 4ª.

Rbla Onze de Setembre 76

Reforma interior de local destinat a oficina per a canvi d'ús
a habitatge sense afectació a l'estructura.

C

Otger

9

Modificació de la llicència 09-2017LL22331 i l'ampliació de
la planta pis de l'habitatge unifamiliar entre mitgeres.

C

Pare Miquel de
Sàrria

16

Rehabilitació de façana principal d'un edifici d'habitatges
entre mitgeres.
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Adreça

Descripció

Ptge Permanyer

1

Obres de modificació de la reixa de tancament de la
parcel·la per a realitzar una porta d'accés des del carrer Pau
Claris. Edifici catalogat individualment amb un nivell de
protecció B.

C

Pintor Ribalta

19

Canvi d'ús de local comercial en planta baixa.

C

Portaferrissa

25

Projecte per l'arranjament de la cornisa d'un edifici protegit
amb nivell B.

C

Quito

9

Instal·lació d’un ascensor elèctric en el forat de l'escala de
l'edifici d'habitatges.

C

Roma

6

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

C

Sancho de Ávila

154 Ampliació de l’Escola Flor de Maig amb mòduls prefabricats
provisionals.

C

Sant Iscle

35

Legalització de la reforma i canvi d'ús de local a habitatge,
en PB d'un edifici qualificat de 18 habitatges.

Bda. Sant Miquel

2

Rehabilitació de terrat comunitari en edifici plurifamiliar.
Catalogació patrimonial B.

C

Sant Quintí

23

Projecte de legalització de rehabilitació d'edifici.

C

Santa Anna

25

Projecte per l'arranjament puntual d'un petit àmbit de la
mitgera en una protegida amb nivell C.

C

Sicília

402 Obra major de segregació d’un habitatge en edifici
plurifamiliar.

C

Tallers

22

Eliminació de grafits i neteja posterior de la façana principal
d'un edifici entre mitgeres i protegit amb nivell B.

C

Taulat

46

Construcció d'un edifici plurifamiliar de 4 habitatges i local,
amb planta soterrani i dos volums.

C

Teodor Llorente

17

Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres format
per 2 plantes soterranis destinades a places d’aparcament,
trasters, i planta baixa amb altell i 4 plantes pis destinades
a 14 habitatges.

Av

Tibidabo

48

Projecte de centralització de comptadors en tanca de
parcel.la amb edificació catalogada.

C

Torrelles

20

Construcció d'habitatge de nova planta unifamiliar aïllat.

Pg

Universal

35

Instal·lació d'un ascensor exterior en un edifici plurifamiliar
aïllat.
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Adreça

Descripció

C

València

555 Rehabilitació de façana d'edifici plurifamiliar catalogat a dins
el Conjunt Especial de l'Eixample.

Pg

Vall d'Hebron

107 Reforma i ampliació de l'edifici hospital sector 1 de l'hospital
de Sant Rafael.

Pg

Vall d'Hebron

171 Instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en
diversos punts del recinte de Mundet.

C

Valldonzella

15

Projecte bàsic per la restauració i rehabilitació a executar en
diferents fases de l'església de Santa Maria de Montalegre,
protegit amb nivell B.

C

Vallhonrat

8

Construcció d'un edifici plurifamiliar de 8 habitatges i local
entre mitgeres.

C

Vidre

7

Arranjament del revestiment de la planta baixa, reparació
de la cornisa a façana principal, impermeabilització de la
terrassa interior i fixació del conducte d'extracció. Protegit
amb nivell C.

Pg

Zona franca

96

Reforma i ampliació de l’Escola Enric Granados.

Pg

Zona franca

204 Reforma i canvi d’ús de la planta entresòl per ubicar-hi 10
habitatges i deu trasters.
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