GASETA MUNICIPAL
21 de novembre del 2019

CSV: 5c27-7d25-94b4-8bb8

Altres anuncis – Llicències d'obres
ANUNCI Llicències d'obres majors concedides al mes d’abril de 2019.

Descripció

Adreça
C

Amadeu Vives

C

Anglesola

C

Arc de Santa
Eulàlia

C

Arc del Teatre

1

Arranjament puntual de diferents elements ornamentals i
d'acabat del Palau de la Música Catalana.

40 Construcció i rehabilitació d’edificació catalogada per a un
equipament docent de dues línies (CEIP Anglesola).
6

Rehabilitació d'edifici amb increment del número d'habitatges
per divisió dels habitatges existents en edifici. Inclou la
intervenció a l'estructura.

19 Legalització de l'enderroc parcial de l'edificació entre
mitgeres, amb ús de mitjans auxiliars corresponents en
estabilitzadors externs.

Via

Augusta

170 Restauració parcial de façana lateral en edifici plurifamiliar.

Via

Augusta

203 Projecte per canvi d'ús de local existent en habitatge.

C

Ausiàs Marc

C

Badajoz

67 Rehabilitació integral d'edifici plurifamiliar amb instal·lació
d'ascensor, rehabilitació de façanes i actuació en terrat
comunitari.

C

Balmes

237 Segregació de dos habitatges, a quatre en planta entresòl.

C

Balmes

262 Rehabilitació i canvi d'ús d'edifici amb un total de 30
habitatges.

C

Balmes

415 Legalització en terrassa d’un pis àtic de piscina jacuzzi i
altres obres.

C

Balmes

458 Reforma amb afectació estructural i segregació d'habitatges
existents 3r 1a i 3r 3a, amb la creació d'un nou habitatge 3r
1a A, habitatges usats 3r 1a B i 3r 3a.

Ptge. Bernardí Martorell

9

1

Recuperació del replà d’escala, segregació de dos habitatges
en quatre situats a la planta principal. Inclou afectació de la
façana.

Reforma de local comercial baixos 22E, per venda al detall o
lloguer d’aparells de telefonia i telecomunicacions.
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Descripció

Adreça
C

Carme

45 Reposició del penell caigut per efectes d’una tempesta i
segellat de vitralls del llanternó de l’amfiteatre Gimbernat de
l’edifici de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona.

C

Castellnou

22 Reforç de mur estructural de maçoneria, mitjançant la
construcció de vuit contraforts i l'obertura de drenatges
transversals.

C

Castillejos

C

Collserola

43 Instal·lació d’ascensor exterior en habitatge plurifamiliar.

C

Comerç

28 Reparació de lloses i baranes dels balcons de la façana
principal d'edifici plurifamiliar.

C

Comte Borrell

C

Copèrnic

G.V. Corts Catalanes

212 Enderroc d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres.

318 Reforma per al canvi d'ús d’oficina a habitatge, situada a la
planta entresòl.
47 Canvi d'ús de local a habitatge en planta entresòl.
997 Canvi d'ús d’oficina a habitatge i traster en edifici
plurifamiliar.

C

Costa Pacheco

35 Construcció d’edifici per a 15 habitatges i aparcament.

Av

Diagonal

59 Construcció d'edifici d’oficines per a la seu de la Cambra de
Comerç, de PB+21, i 3 plantes soterrani, parcialment sota sòl
destinat a sistema d’espais lliures, destinades a aparcament
amb un total de 219 places per a cotxe, 72 de motos i 205
de bicicletes, i a altres usos relacionats amb les oficines.

Av

Diagonal

C

Escudellers

Av

Esplugues

C

Espronceda

C

Ferran

158 Reforç estructural d'edifici d'habitatges.
8

Reforma per augmentar el nombre d'habitatges, millora de
les condicions d'accessibilitat, reducció del volum existent en
el terrat i restauració dels elements amb valors patrimonials.

25 Gran rehabilitació d'equipament existent entre termes
municipals d'Esplugues de Llobregat i Barcelona, per
adequar-hi nou Pediàtric Càncer Centre.
131 Construcció d'edifici d'habitatges plurifamiliars de protecció
oficial (20 habitatges, espais comunitaris i 2 locals
comercials).
46 Reforma interior i exterior d'un local amb activitat de
Restaurant-bar.
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Descripció

Adreça
C

Fra Juníper Serra

64 Construcció d’un edifici de PB+3 sense ús industrial concret i
una planta soterrani destinada a places d’aparcament de
cotxes i magatzem, amb un total de 62 places d’aparcament
de cotxes.

C

Francesc Bolòs

20 Gran rehabilitació i canvi d'ús d'edifici industrial a 16
Habitatges.

C

Francisco Giner

56 Legalització d'obres d’impermeabilització i pavimentació del
terrat.

C

Gabriel i Galán

21 Construcció d’un nou edifici de PB+3 per 12 habitatges, i
planta soterrani per 11 places d’aparcament i trasters.

C

Galileu

C

Gran de Gracia

11 Reforma i divisió d’un habitatge en dos en primera planta.

Pl.

Guinardó

10 Construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de 11
habitatges i aparcament.

C

Hedilla

C

Hipòlit Lázaro

19 Reforma interior per canvi d'ús de local a habitatge.

C

Hondures

28 Enderroc parcial d'una nau per l'obertura del carrer Josep
Estivill i construcció de les mitgeres resultants.

C

Horta

130 Construcció d'una piscina descoberta en l'habitatge
unifamiliar.

Av

Icària

211 Moviment de terres i construcció de murs pantalla com a
primera fase de l'obra principal.

Av

Icària

199 Moviment de terres i construcció de murs pantalla com a
primera fase de l’obra principal.

C

Ignasi Iglesias

C

Jaume Piquet

7

Construcció d’edifici plurifamiliar per a 5 habitatges, 15
places d’aparcament, 5 trasters en planta soterrani i piscina
en interior d'illa.

Pl.

Llana

8

Reparació puntual en terrat d'edifici d'habitatges.

C

Llull

108 Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres compost
de dues plantes soterrani, planta baixa i dues plantes pis, per
a vuit (8) habitatges, 11 places d'aparcament i un localoficina.

5

Instal·lació d'ascensor exterior.

16 Remunta i rehabilitació d’habitatge plurifamiliar.

209 Construcció d’edifici plurifamiliar, per 59 habitatges, 2 locals
comercials, 108 places aparcament, 9 de motos i 51 trasters.
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Descripció

Adreça
C

Lluís Muntadas

10 Modificació de porta d'accés a garatge amb estintolament.

C

Major de Can
Caralleu

11 Ampliació i reforma del Centre Esportiu Municipal Can
Caralleu.

C

Major De Sarrià

109 Construcció d’habitatge unifamiliar amb manteniment de
façana.

Pg.

Manuel Girona

23 Reforma integral de l'edifici Sant Ot.

Av

Marques de
l'Argentera

25 Neteja i sanejat interior de local sense ús, en edifici catalogat
per Patrimoni nivell B.

Pl.

Mercat

14 Canvi d’ús de local a habitatge.

C

Muntaner

383 Canvi de baixant i col·locació de xemeneia d'extracció de
fums de les cuines al pati lateral mitjançant bastida penjant.

C

Muntaner

415 Reforma i divisió d’habitatge en dos a la segona planta.

C

Nou de la Rambla

1

Reforma exterior d'un establiment en edifici protegit per
patrimoni amb nivell B.

C

Nou de la Rambla

1

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

C

Número 5 Zona
Franca

C

Olzinelles

C

Palla

C

Pallars

C

Parc de la
Budellera
Pardo

C

Rbla. Poblenou
C

Portaferrissa

21 Rehabilitació d’un edifici industrial aïllat de planta baixa
destinat a emmagatzematge duaner.
116 Reforma i canvi d'ús de tot l'edifici a ús d'habitatge.
7

Restauració de la façana principal d'un edifici entre mitgeres i
protegit per Patrimoni amb nivell C.

135 Modificació substancial de llicència de gran rehabilitació
d’edifici industrial, destinat a residència d’estudiants,
consistent en una redistribució general d’espais, amb
reducció de places de residents.
11 Construcció de piscina i adequació de jardí.
17 Construcció d'una rampa d'accés a un local comercial en un
espai privat de domini públic.
75 Reforma de vestíbul per a formació de rampa en edifici
plurifamiliar entre mitgeres.
8

Legalització de la reforma interior i exterior d’un local de
venda de joieria i complements. Edifici protegit per patrimoni
amb un nivell C.
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Descripció

Adreça
C

Premià

13 Rehabilitació de la façana lateral de l'edifici que està
catalogat nivell B.

C

Princesa

56 Restauració de la façana principal d'un edifici plurifamiliar,
protegit per Patrimoni amb nivell B.

C

Putxet

48 Actuació en façana interior i treballs d'anivellament en jardí
posterior.

C

Rambla

135 Substitució de persiana de tancament i imatge exterior de
l'establiment de restauració. Edifici protegit per patrimoni
amb un nivell C.

C

Ramon Turró

111 Rehabilitació puntual de façana principal en edifici industrial
catalogat per patrimoni amb un nivell B.

Av

Roma

153 Segregació d’habitatge situat a la planta 3a en 2 habitatges.

C

Rosselló

554 Construcció d'edifici per a 5 habitatges.

C

Sabastida

6

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

C

Sabateret

1

Legalització de reforma interior de l'entitat 4t 1a i unió amb
l'entitat 4t 2a, enderroc d'un cobert i rehabilitació de la
coberta. Edifici protegit per patrimoni nivell B.

C

Sabateret

1

Legalització d'obres pel canvi d’ús d’oficina a habitatge de
l’entitat 1er-4ta.

C

Sant Erasme

3

Reforma i canvi d’ús a habitatge de local en planta baixa,
lletra F.

C

Santa Engràcia

C

Santa Magdalena
Sofia

C

Santander

67 Moviment de terres com a primera fase de l'obra principal.

C

Segle XX

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

C

Selva De Mar

C

Septimània

38 Construcció d'un edifici d'habitatges entre mitgeres, de
PB+Altell, i 2P, per a sis habitatges, i un soterrani per a sis
trasters.
7

Reforma i canvi d'ús de local en planta baixa en dos
habitatges.

125 Moviment de terres i construcció de murs pantalla com a
primera fase de l'obra principal.
23 Rehabilitació de Façana en edifici plurifamiliar catalogat per
patrimoni nivell C.
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Descripció

Adreça
C

Serrano

C

Tantarantana

4

Restauració de la façana principal d'un edifici plurifamiliar
entre mitgeres, protegit per patrimoni amb nivell C.

C

Tarròs

2

Reparació de les cornises i substitució de baixants d'edifici
plurifamiliar entre mitgeres de PB+3PP. Edifici protegit per
Patrimoni amb nivell C.

C

Trafalgar

2

Reforma interior d'oficina a pl.12a escala A, catalogat nivell
B de Patrimoni.

C

Trafalgar

10 Legalització de canvi d'ús i subdivisió de l'entitat d'oficina 3er
1a en dos habitatges nous.

C

Vallirana

54 Actuació en façana i execució de terrassa, en edifici
plurifamiliar.

C

Varsòvia

Ptge. Xile
C

Àlaba

32 Reforma i canvi d'ús de dos locals a un habitatge. Sense
intervenció a l’estructura.

137 Construcció d'un edifici plurifamiliar per a 14 habitatges i
aparcament.
23 Ampliació de la planta soterrani d’un habitatge unifamiliar.
124 Construcció d’edifici destinat a escola de disseny, de PB+6,
amb 2 plantes soterrani, i aparcament per a 68 places de
cotxes, 23 de motos i espai per a 125 bicicletes.
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