GASETA MUNICIPAL
21 de novembre del 2019

CSV: c9c0-b771-32f2-f5f1

Altres anuncis – Llicències d'obres
ANUNCI Llicències d'obres majors concedides el mes de juny de 2019.

Adreça

Descripció

Pl.

Adrià

C

Almeria

C

Almogàvers

Pl.

Alta de Can Clos

C

Aragó

114 Segregació d’un local en dos entitats, una amb canvi d’ús a
habitatge i altre a traster, en planta entresòl 3a.

C

Aragó

360 Reforma i segregació d'habitatge situat en Planta Primera
Porta 1 en dos habitatges. Actuació amb afectació puntual
d'estructura.

C

Arenys

109 Construcció de dos edificis plurifamiliars entre mitgeres, un
amb façana a c/Arenys Nº 109-111, destinat a 11
habitatges, i l’altre amb façana a c/Plutó Nº 12 destinat a 2
habitatges. Els soterranis seran destinats a 16 places
d’aparcament i 13 trasters.

C

Argenteria

C

Aribau

125 Reforma de local amb actuació a façana i rètol. Finca
catalogada per Patrimoni amb nivell C (casa Eduardo Filva).

Augusta

409 Construcció d'edifici d'allotjaments col·lectius protegits.

Via

1

Construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres per a 5
habitatges.

12 Construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres, per a 6
habitatges
131 Ampliació d’escola existent Escola Auditori amb ampliació
d’una nova planta amb mòduls prefabricats i arranjament de
la zona exterior per a pati.
13 Reparació de façanes i col·locació d'ascensor exterior.

51 Arranjament puntual de les façanes principals
impermeabilització dels terrats, finca protegida amb nivell de
Patrimoni C.

C

Avinyò

32 Canvi d'ús d'oficines a habitatges en planta principal 1a,
catalogació nivell D per Patrimoni.

C

Avinyò

32 Canvi d'ús d'oficines a habitatges en Planta segona i tercera,
catalogació nivell D per Patrimoni.

C

Badia

24 Rehabilitació de pati de l'edifici plurifamiliar existent i
catalogat nivell C per Patrimoni.
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Adreça

Descripció

C

Bailèn

125 Segregació de tres habitatges, situats a la planta segona, i
un habitatge situat a la planta quarta.

C

Balmes

266 Segregació d’un habitatge en dos en planta segona.

C

Balmes

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

C

Banys Nous

C

Berruguete

C

Bertran

44 Canvi d'ús de local en PB-a habitatge.

C

Bisbe

10 Impermeabilització i evacuació de les aigües pluvials de la
sala de la Mercè i la capella de Santa Llúcia i sanejament de
la façana del carrer Bisbe de la capella de Santa Llúcia i
protegit nivell A per Patrimoni.

C

Borràs

16 Reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar.

C

Campoamor

54 Reconstrucció de tanca entre les finques nº54 i nº56 del
carrer Campoamor.

Av

Can Marcet

36 Instal·lació d’un separador de greixos al final del recorregut
de la xarxa de sanejament de l'edifici.

C

Carroç

45 Construcció d’habitatge unifamiliar aïllada.

C

Cendra

Ptge. Cinc Torres
C

Coll

C

Conrad Xalabarder

C

Consell de Cent

5

Reparació de la cornisa de la façana principal, d’un edifici
d’habitatges, catalogat amb nivell C per Patrimoni.

126 Instal·lació d’un separador de greixos al final del recorregut
de la xarxa de sanejament de l'edifici amb ús hoteler.

2

Rehabilitació integral amb reforma interior de quatre
habitatges, creació de nou vestíbul d'accés i instal·lació de
nou ascensor i modificació de façana, catalogat amb nivell D
per Patrimoni.

3

Legalització d'obres de manteniment en façana posterior i
reparació del badalot d'escala.

59 Construcció d'un edifici d'habitatges de nova planta amb dues
plantes soterrani; edifici de PB+palt+4PP amb front al carrer
Coll 59-61; edifici de PB+palt+2PP amb front al carrer
Filipines. En total en resulten 31 habitatges, 40 places
d'aparcament per a cotxes i 12 trasters.
5

Construcció d'una piscina privada, sobre el jardí de la
parcel·la.

49 Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres per a 5
habitatges.
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Adreça
C

Consell de Cent

G.V. Corts Catalanes

Descripció
325 Segregació i modificació de l’habitatge a la planta segona en
dos habitatges.
434 Reforma i divisió de l'habitatge situat en la planta principal en
dos habitatges, actuació en local de planta baixa, altell i
soterrani amb enderroc de part de l’altell existent i renovació
de l’acabat de coberta de la mateixa planta a pati interior
d’illa.

C

Diputació

C

Enric Giménez

17 Segregació d’habitatge en planta 2a en dos habitatges.

C

Enric Granados

16 Rehabilitació de la façana posterior. Edifici catalogat C per
Patrimoni, Convent de les Serves de Maria.

C

Enric Granados

C

Esperança

20 Consolidació de façana amb la incorporació de fixacions
mecàniques en aplacat de pedra. Intervenció que no varia
l'aspecte exterior de la façana.

C

Farnés

17 Rehabilitació integral amb canvi d'ús docent a residencial.

C

Fusina

Ptge. Garrofers
C

352 Rehabilitació integral amb remunta de dues plantes i
ampliació de fondària.

108 Reforma i divisió de l'habitatge situat en la planta segona en
dos habitatges.

6

Divisió d'habitatge 1r 3a en dos habitatges. Edifici protegit
per Patrimoni amb nivell B.

12 Reforma i canvi d'ús d’edifici d’oficines a plurifamiliar de 10
habitatges i 10 trasters.

Gombau

16 Construcció d’edifici d’habitatges de PB+4P, per a 6
habitatges i 1 local comercial.

Pg.

Gràcia

22 Modificació d’una llicència d’obres majors que consisteix en la
reforma interior pel canvi d’ús i la creació de 20 habitatges
(augment de 2 habitatges respecte la llicència inicial).

C

Heures

Av

Icària

C

Josep Anselm
Clavé

4

Divisió de dos habitatges en tres, en planta primera d'edifici,
catalogat amb nivell D per Patrimoni.

199 Construcció d'edifici d’oficines de 3PS+PB+6. En resulten un
local en la planta baixa i 6 plantes pis destinades a oficines,
183 places d'aparcament per a cotxes, 130 per a motos i 208
per a bicis.
3

Substitució de maquinària exterior del sistema de
climatització i execució d'estructura metàl·lica de suport
d'aquesta, sobre coberta d'edifici plurifamiliar. Protegit per
Patrimoni amb nivell B.
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Adreça

Descripció

C

Lepant

C

Llança

33 Segregació de l'habitatge 1r 1a en dos habitatges.

C

Llibertat

25 Enderroc de la planta pis interior de reforma d’un local a la
planta baixa amb afectació global de la cimentació, en edifici
plurifamiliar.

C

Major de Sarrià

189 Rehabilitació i ampliació de la Casa Grases per transformar-la
en 3 habitatges, i la construcció d'un habitatge aïllat de
planta baixa, així com 11 places d'aparcament, 4 trasters i
tres piscines.

C

Major de Sarrià

190 Ampliació de volum en planta segona en edifici unifamiliar,
canvi d’ús en planta baixa i legalització ascensor.

C

Major del Rectoret

Pg.

Maragall

C

Mare de Déu Pilar

C

Marina

C
Av

Marquès de
Mulhacén
Meridiana

C

Muntaner

C

Muntaner

360 Canvi d'ús i segregació de tres locals amb ús comercial,
situats a planta baixa i soterrani, generant tres nous
habitatges en planta baixa, sis trasters a planta soterrani i 3
zones comunitàries a planta soterrani. Inclou actuacions a
façanes i patis.

74 Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat.
368 Construcció d'un edifici d'habitatges entre mitgeres, de
planta baixa, altell i quatre plantes pis, per a quinze
habitatges, i una planta soterrani amb 14 places aparcament
i 2 trasters.
28 Adequació dels rètols i canvi de fusteries exteriors de les
obertures de local en PB. Edifici protegit per Patrimoni amb
nivell B.
253 Gran rehabilitació amb augment de volum, i finalització
d’obres d’edificació aïllada, destinada a equipament, amb
activitat principal de centre de culte i complementàries de
museu, botiga i tallers, amb volumetria sobre rasant
consistent en cos principal i diverses torres d’alçades
diferents, 2 plantes soterrani.
2

Construcció d'una rampa exterior.

477 Canvi d'ús d'un local a habitatge.
29 Rehabilitació integral amb reforma de l'edifici de c. Muntaner,
29 i rehabilitació integral amb canvi d'ús a habitatge de
l'edifici del Ptge. Valeri Serra, 6.
322 Segregació d'habitatge existent en dos habitatges.
S'inclouen també la substitució de fusteries de façana.
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Adreça

Descripció

C

Numància

163 Construcció d'un edifici plurifamiliar per a 8 habitatges.

C

Padilla

229 Canvi d'ús d'oficina a habitatge i traster al 1er 2a.

C

Padilla

229 Canvi d'ús d'oficina a habitatge i traster al 1er 3a.

C

Pallars

345 Instal·lació de piscina en terrassa d’ús particular a l’habitatge
1r 3a.

Camí Pantà

4

Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat amb piscina.

C

Parcerisa

27 Construcció d'un complex d'edificis destinats a habitatges,
locals i oficines. En resulten 278 habitatges lliures, 3 locals
comercials, 25 oficines, 413 places d'aparcament per a
cotxes, 38 per a motos, 313 per a bicicletes i 170 trasters.

C

Rec

60 Restauració de les dues façanes principals, mitgeres i terrat
d'una finca plurifamiliar, amb nivell de protecció C per
Patrimoni.

C

Robrenyo

71 Reforma i canvi d'ús d'una oficina a habitatge.

C

Romà Macaya

11 Construcció de 4 pistes de pàdel i un mòdul prefabricat, per
ubicar-hi els vestidors i el control d'entrada.

C

Salamanca

15 Reforma de l’entitat de planta baixa, número 20 (actual local)
i canvi d'ús a habitatge.

C

Sant Dalmir

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

C

Sant Elies

21 Canvi d'ús d'oficines a habitatges en planta 2a.

C

Sant Elies

21 Canvi d'ús d'oficina a habitatge en planta 3a.

C

Sant Joan de Malta

37 Canvi d'ús d'una entitat destinada a restaurant a habitatge
amb afectació estructural, incloent mitjans auxiliars.

C

Sant Pere Màrtir

44 Canvi d'ús d'un local comercial a habitatge en PB.

Av

Sant Ramon Nonat

27 Construcció d'un edifici plurifamiliar de 5 habitatges i 1 local
comercial.

C

Santa Joana d'Arc

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

Av

Santuari Sant
Josep Muntanya

25 Substitució de la impermeabilització de la llanterna de la
cúpula de la capella, actuació en catalogat B per Patrimoni.
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Adreça

Descripció

C

Segle XX

16 Construcció d’una residència geriàtrica per 55 places per a
persones amb grau de dependència lleu. En la planta
soterrani hi haurà un consultori mèdic independent a la
residència.

C

Sòcrates

82 Reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres.

C

Ticià

21 Rehabilitació d'edifici existent residencial geriàtric sense
augmentar el volum ni modificar l'ús.

C

Torre dels Pardals

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

C

Transversal 10

13 Ampliació planta primera d'una nau existent per a
desenvolupar l'activitat d’indústria d’elaboració de fruites i
hortalisses.

C

Ulldecona

26 Construir un edifici plurifamiliar per a 32 habitatges de
protecció oficial en règim general de cessió d’ús.

Pl.

Urquinaona

C

Vallespir

26 Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de 8
habitatges.

C

Vilamur

18 Segregació i canvi d’ús de local en planta baixa a tres
habitatges.

C

Villarroel

62 Segregació d'un habitatge en dos, situat a la planta 4a.

C

Viriat

37 Ampliació i reforma de zones comunes de residència
d'estudiants, sense augment del nombre de places.

Pg.

Zona Franca

5

Canvi d’ús d’oficina a habitatge a la planta principal. No
inclou actuacions a façana ni bastida.

221 Instal·lació d'un dipòsit d’emmagatzematge de GLP vehicular
i d'un sortidor de subministrament d'aquest producte.
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