GASETA MUNICIPAL
7 de maig del 2020

CSV: 3520-264c-92e6-c585

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

Adreça

Descripció

C

27 del BZ

10

Construcció d'edifici de nova planta de PB i 1PP destinat a ús
industrial (nau logística) amb 512 places d'aparcament per a
cotxes, 16 per a motos i 970 per a bicicletes.

C

Agustí i Milà

3

Construcció d'edifici d'habitatges plurifamiliar entre mitgeres
consistent en planta soterrani destinada a aparcament, planta baixa
i quatre plantes pis per a 11 habitatges.

C

Àlaba

158

Construcció d’un edifici per a 47 habitatges, un local comercial, 26
trasters, 71 places d’aparcament per a cotxes, 5 places per a motos
i 47 places per a bicis.

C

Andalusia

21

Canvi d'ús de local a habitatge en planta baixa 2a.

C

Anglí

38

Gran rehabilitació d'un edifici aïllat que manté l'ús sanitari
assistencial sense hospitalització.

C

Anna M. Martínez 11
Sagi

Reforma i ampliació en una planta d'un edifici unifamiliar alineat a
vial.

Via

Augusta

202

Nova impermeabilització de la coberta de tot l'edifici.

C

Avinyò

6

Reparació de dos trams de 5 m. de la cornisa superior de la façana
del carrer, amb ajuda d'una bastida tubular.

C

Avinyò

29

Reparació de la cornisa superior de l'edifici amb tècniques de
treballs verticals i incloent una plataforma tubular de dos alçades,
en edifici amb nivell de protecció C de patrimoni.

C

Bacardí

6

Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de planta baixa,
altell i dues plantes per a 9 habitatges i aparcament soterrat.

C

Baldomer Girona 22

Legalització, reforma i ampliació d'un edifici unifamiliar aïllat, amb
garatge.

C

Balmes

299

Segregació d'habitatge existent 2on 2a amb la creació d'un nou.

C

Bellesguard

22

Construcció d’edifici aïllat destinat a equipament privat amb ús
docent de la Universitat Abat Oliva, amb 75 places d’aparcament de
cotxes i 48 places d’aparcament de moto.

Ptge.

Bernardí Martorell 2

C

Bertran

120

Reforma interior dels habitatges per tal de dotar-los de les
condicions d’habitabilitat, restauració de les zones comuns i
reparació de l'ascensor existent en edifici plurifamiliar.
Reforma interior i segregació de local en habitatge en planta baixa
2a i traster amb accés des de passadís comunitari.
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Adreça

Descripció

C

Bonsoms

8

Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres compost de
planta baixa amb planta altell i tres plantes pis per a cinc
habitatges.

C

Bordeus

22

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

C

Burgos

55

Reforma del local Baixos 1a per canvi d’ús a habitatge.

C

Can Pujolet

20

Construcció d’edifici plurifam. aïllat per a 6 habitatges, 7 places
d’aparcament en soterra. i una piscina comunitària en planta baixa.

C

Carrasco i
Formiguera

28

Substitució dels vidres de les fusteries exteriors de l'edifici principal
de l'Escola Sant Ignasi Sarrià.

C

Casp

12

Renovació de la coberta d’edifici catalogat amb nivell B per
patrimoni (Cinema i Teatre Tívoli).

C

Cavallers

17

Construcció d'un edifici plurifamiliar per a 5 habitatges i 8 places
d’aparcament.

C

Cavallers

79

Segregació d'un habitatge en dos, en planta àtic.

Pl.

Centre

8

Segregació d'un habitatge en dos en planta primera.

C

Ciutat de Balaguer32

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

C

Ciutat de Granada 84

Construcció d'edifici sobre rasant destinat a oficines de seu
corporativa.

C

Conca

11

Reforma interior i canvi d'ús de local d'oficines a habitatge. Sense
afectació estructural.

C

Conca de Tremp

30

Canvi d'ús d'aparcament a habitatge en planta baixa.

C

Concili de Trento 183

Intervenció parcial en dos patis interiors amb bastida tubular en
habitatge plurifamiliar.

Pl.

Congrés Eucarístic 9

Canvi d'ús de local comercial a habitatge nou en PB 1.

C

Còrsega

457

Desconstrucció d’edifici entre mitgeres i bastida.

G.V.

Corts catalanes

C

Craywinckel

1176 Reforma i canvi d’ús a habitatge en el 7è 5a.
B
17
Reforma en oficina per a canvi d'ús a habitatge en el 4t 2a.

C

Creu coberta

19

Construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres per a 8 habitatges.

Av.

Diagonal

594

Reforma interior amb afectació puntual de l'estructura en planta
baixa amb canvi d'ús per la unió de dos locals.

Av.

Diagonal

686

Reparació de la porta d'entrada (pilar i batent de ferro) d'una de les
entrades ubicades al jardí per accedir a Palau Pedralbes.

C

Dolors Masferrer i 14
Bosch

Rehabilitació de la façana principal d'edifici catalogat amb nivell C
de protecció per Patrimoni.
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Adreça

Descripció

Pl.

Estació

12

Enderroc de l'edificació auxiliar ocupada per magatzems de la
Clínica Sant Jordi.

C

Ferran

42

Instal·lació de nou ascensor en interior d’edifici hoteler.

C

Floridablanca

130

Gran rehabilitació d’edifici d’habitatges: remunta d’una planta per la
creació de dos habitatges, segregació d’habitatges existents,
rehabilitació de façanes, espais comuns i instal·lació d’ascensor.

C

Francesc
Carbonell

52

Reforma i segregació d'habitatge existent amb la creació d'un nou
habitatge a la planta 4a.

C

Ganduxer

108

Reforma interior amb segregació d’un habitatge en dos, a la planta
tercera sense afectació estructural.

C

Gíriti

5

Reforma interior dels habitatges existents a la 2a i 4a planta amb
afectació puntual de l'estructura (estintolaments puntuals i limitats)
i rehabilitació dels acabats de l'escala, terrats i façanes de patis
interiors comunitaris i de la planta àtic reculada respecte la façana
original de l'edifici.

C

Girona

35

C

Gomis

42

Reforma d'habitatge situat en planta tercera amb segregació en dos
habitatges. Actuació sense afectació d'estructura, façana i patis
.
Construcció d’edifici d’habitatges i aparcament, entre mitgeres, amb
12 habitatges, 12 places d’aparcament i 6 trasters.

C

Hostafrancs de Sió13

Reforma interior de la residència d'una comunitat religiosa.

C

Independència

248

Rehabilitació d’edifici entre mitgeres, amb instal·lació d’ascensor,
redistribució de totes les plantes, mantenint el número d’habitatges
existents, reforç estructural parcial i intervenció en façana posterior.

C

Josep Miret

21

Legalització d’agregació i canvi d’ús de local existent a habitatge.

Av.

Josep Tarradellas 157

Canvi d'ús en un local a habitatge situat a planta principal segona.

Via

Laietana

6

Restauració de les zones comuns i millora de l'accessibilitat en
edifici amb ús mixta d'oficina i habitatge.

Via

Laietana

13

Arranjament puntual de la façana principal, façana posterior i
façana del pati interior de parcel·la, edifici protegit amb nivell C per
Patrimoni. Inclou bastides i treballs verticals com mitjans auxiliars.

C

Major de Sarrià

2

Segregació d'habitatge existent en la planta àtic.

C

Major de Sarrià

191

Construcció d'edifici plurifamiliar per a un total de 12 habitatges,
29 places d'aparcament per a cotxes, 1 per a motos, 12 trasters i
una piscina a la coberta.

C

Manuel Arnús

1

Construcció mur de contenció de terres.

Pg.

Maragall

199

Divisió d'un habitatge tipus dúplex en 2 habitatges en la planta àtic i
1 estudi en la planta sobreàtic.
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Adreça

Descripció

Pg.

Maragall

291

Construcció d'edifici aïllat format per 2 plantes soterranis destinades
a 5 places d’aparcament, 4 trasters, planta baixa i 2 plantes pis
destinades a 4 habitatges independents.

Av.

Mare de Déu de
Lorda
Mare de Déu de
Montserrat

40

Construcció d'habitatge unifamiliar.

211

Construcció de conjunt de 3 edificis plurifamiliars. S'assoleixen un
total de 51 habitatges (12 tipus dúplex), 1 local comercial i piscines.

Pg.

Mare de Déu del
Coll

41

Rehabilitació d'edifici (alberg) amb nivell de protecció B per
Patrimoni de SOT+PB+2.

C

Margarit

30

Reforma d’habitatge situat al 1r 2a en edifici plurifamiliar.

C

Marià Aguiló

47

Construcció de jacuzzi en pati posterior en PB amb accés a través
de l’entitat situada a la planta baixa porta 1a a edifici plurifamiliar.

C

Marquès de
Barberà

15

Rehabilitació de façana principal sense afectació estructural d'edifici
denominat Casa-Fàbrica Casanovas, protegit per Patrimoni nivell C,
s'inclou el muntatge i desmuntatge de bastida tubular.

C

Marquès de
Foronda

31

Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres.

Av.

Marquès de
l'Argentera

25

Restauració de la coberta superior i del pati d'un edifici catalogat
amb un nivell de protecció B per Patrimoni.

C

Monturiol

23

Construcció d'edifici destinat a apartaments turístics amb 18 places i
9 unitats d’allotjament en modalitat estudi.

C

Morales

29

Enderroc d’un edifici de PB+2 catalogat patrimonialment com a
nivell D.

C

Oriol Mestres

9

Construcció d'un habitatge unifamiliar.

C

Otger

10

Reforma d'un soterrani existent destinat a aparcament, i ampliació
d'un volum plurifamiliar de PB+4, sobre aquest.

C

Otger

10

Enderroc parcial (plantes sobre rasant) d’edificació entre mitgeres
destinada a aparcament

C

Pàdua

98

Rehabilitació edifici plurifamiliar, ampliació d'un habitatge en PB,
segregació d’habitatge en planta 1a, 3a i 4a, reforma interior
d'altres habitatges i arranjament de patis i instal·lacions comunes.

C

Pàdua

99

Reforma i canvi d'ús de local a habitatge en PB.

C

Pallars

178

Construcció de 2 plantes sota rasant, destinat a aparcament amb
capacitat per a 146 cotxes, 43 motos i 171 bicicletes.

C

Pallars

178

Construcció conjunt d'edificació destinat a oficines sense
compartimentar.

Ptge.

Pau

14

Conservació i manteniment de dos sostres exteriors del Ptge. de la
Pau dins un edifici amb nivell de protecció B de Patrimoni. Inclou la
instal·lació d'una bastida com a mitjà auxiliar.

Av.
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Adreça

Descripció

C

Pelai

28

Arranjament parcial (darrera planta de l'edifici 28 i les dues darreres
plantes en l'edifici 30) d'un edifici protegit amb nivell C per
Patrimoni. Inclou mitjans auxiliars.

C

Pelai

48

Divisió d’un habitatge en planta primera en edifici catalogat amb
nivell B per Patrimoni.

C

Petxina

6

Legalització d'obres de reforma interior i adequació de la imatge
exterior, amb mitjans auxiliars, en local amb façana als Porxos de
la Boqueria. Edifici catalogat amb nivell C per Patrimoni.

C

Pi

13

Modificació de la distribució interior d’habitatge de la planta tercera
porta primera. Edifici catalogat amb nivell B per Patrimoni.

C

Pintor Tapiró

18

Reforma interior amb canvi d'ús de local comercial a habitatge.

Rbla.

Poblenou

10

Construcció d'edifici d'habitatges de nova planta amb una planta
soterrani, planta baixa i 4PP. En resulten 30 habitatges, 1 local
comercial i 21 places d'aparcament per a cotxes.

C

Pollença

2

Reforma i canvi d'ús d'un local comercial a habitatge a l'entitat
situada en PB.

C

Poncelles

14

Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina.

C

Pons i Gallarza

87

Reforma i canvi d'ús a d'habitatge unifamiliar i construcció d'una
nova edificació amb espais complementaris a l'habitatge, de PB+1,
afrontant el carrer Cardenal Cisneros núm. 28.

C

Portal Nou

61

Reparació puntual de la façana principal (cornisa superior,
ancoratges de les baranes i llosses dels balcons). I reforç estructural
del badalot de l'escala amb dos perfils metàl·lics.

Rbla.

Prat

4

Reparació puntual d'esquerdes a façana posterior, coronament
façana principal i caixa d'escala en edifici plurifamiliar existent entre
mitgeres.

C

Princesa

21

Reforma de local comercial en planta baixa i planta soterrani. Inclou
la definició dels tancaments de façana anterior a C Princesa 21 i
posterior a C Boquer.

C

Princesa

22

Reforma de tancaments exteriors existents i recuperació de buits
arquitectònics de local en PB (Pastisseria Brunells). Edifici protegit
per Patrimoni amb nivell E2.

C

Provença

156

Reforma i canvi d’ús de local a habitatge situat al pis 1r 3a.

C

Provençals

273

Canvi d'ús de local a habitatge en planta baixa amb afectació
puntual a l'estructura.

C

Rambla

128

Actuacions interiors de façana i instal·lació de rètols identificadors
de local en planta baixa, per l'exercici d'una activitat de canvi de
moneda. Edifici protegit per patrimoni amb nivell C.

C

Rambla

129

Reforma interior i de façana d'un local comercial en planta baixa i
altell. Edifici protegit per patrimoni amb nivell B.
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Adreça

Descripció

Ptge.

Regent Mendieta 7

Construcció d'edifici plurifamiliar per a 4 habitatges.

Pg.

Reina Elisenda de 24
Montcada

Restauració de façanes, impermeabilització de la coberta i balcons, i
pintura en edifici d’oficines. Col·locació de bastida perimetral.

C

Residència

10

Reforma i canvi d'ús (de sanitari-assistencial a habitatges) de les
plantes primera i segona del Bloc 5 de la Casa Bloc, edifici catalogat
amb nivell A per Patrimoni. En resulten 17 nous habitatges.

C

Ríos Rosas

36

Construcció d'edifici d'habitatges plurifamiliar per a 6 habitatges i 6
trasters en planta soterrani vinculats als habitatges.

C

Rogent

38

Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de PB+3 i 2
soterranis, per a 6 habitatges, 1 local comercial, 14 places
d'aparcament i 9 trasters.

C

Rosic

4

Rehabilitació de la coberta d’edifici plurifamiliar amb catalogació
nivell B de patrimoni.

C

Sancho de Ávila

66

Gran rehabilitació d'edifici industrial amb canvi d'ús a oficines, de
PB+5PP+sotacoberta.

C

Sant Fructuós

38

Reforma del local baixos 3a per canvi d'ús a habitatge, i un espai
d’emmagatzematge en planta soterrani.

Pg.

Sant Gervasi

38

Rehabilitació de patis de ventilació amb substitució de baixants i
rehabilitació de coberta de la planta baixa, en edifici plurifamiliar
entre mitgeres catalogat amb nivell C de patrimoni.

C

Sant Hipòlit

65

Enderroc d’habitatge unifamiliar de dues plantes i annexos.

Pl.

Sant Josep

11

Reforma puntual interior de local per legalitzar l'activitat de
restaurant-bar amb cuina i restauració de façana.

C

Sant Lluís

103

Canvi d'ús de local comercial a 2 habitatges.

C

Sant Pere Claver

39

Adaptació de jardí amb moviment de terres, tala d'arbrat, enderroc
d'una part d'un volum disconforme de garatge i construcció d'una
nova piscina.

C

Santa Caterina

45

Canvi d'ús d'un local a habitatge en un edifici plurifamiliar.

C

Sardenya

356

Demolició integral d'edifici entre mitgeres. Actuació sense excavació
ni demolició de fonamentació. Inclou mitjans auxiliars i de protecció
(bastida) amb afectació/ocupació de via pública.

C

Selva de Mar

125

Construcció d'edificis d'oficines composat per varis blocs amb dues
plantes soterrànies comunes. En resulten 5 locals en les plantes
baixes i 49 oficines en les plantes pis, 459 places d'aparcament per
a cotxes, 50 per a motos, 201 per a bicis i 55 trasters.

C

Serra

15

Rehabilitació integral d'edifici plurifamiliar amb segregació
d'habitatges.
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Adreça

Descripció

Ptge.

Sert

10

Arranjament i millora tèrmica dels paraments exteriors d' edifici
plurifamiliar, actuant en diferents àmbits de mitgeres i patis
interiors de parcel·la protegit amb nivell C per patrimoni. Inclou
mitjans auxiliars.

C

Sol i Padrís

4

Segregació d'habitatge existent en planta baixa 1a.

C

Tapineria

8

Reforma interior i de façana d'una activitat de restaurant-bar amb
cuina. Edifici protegit per patrimoni amb nivell B.

C

Tenor Masini

61

Reforma interior del local de planta baixa per canvi d'ús a habitatge,
enderroc del cobert i part d'edificació i la instal·lació d’una escala
lleugera d’accés a la coberta.

C

Ticià

41

C

València

572

Enderroc d’una construcció de planta baixa annexa a l'edifici
principal.
Construcció d'un edifici plurifamiliar per a 5 habitatges, 1 local
comercial i planta soterrani per a 5 trasters, conservant la façana
actual.

Pg.

Vall d'Hebron

264

Construcció de dos edificis de vestidors a la zona esportiva d'un
centre docent.

C

Vehils

2

Canvi d’ús de dos locals a dos habitatges en planta baixa d’edifici
plurifamiliar existent.

Rbla.

Volart

98

C

Volta del Remei

2

Construcció d'un edifici. Estarà format per una planta soterrani
destinada a 9 places d’aparcament i previsió d’espai per encabir una
estació transformadora, planta baixa i 4 plantes pis destinades a 16
habitatges.
Modificació de la distribució interior d’habitatge en planta segona
d’edifici plurifamiliar entre mitgeres, catalogada amb nivell B per
patrimoni.
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