GASETA MUNICIPAL
7 de maig del 2020

CSV: 34a9-f790-a1ba-24b1

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

Adreça

Descripció

C.

Aguilar

1

Construcció de piscina exterior a habitatge unifamiliar.

C.

Aguilar

C.

Alcalá de Guadaira

5

Canvi d'ús de local a habitatge.

C.

Alcalá de Guadaira

7

Canvi d'ús de local a habitatge.

C.

Alcolea

116 Reforma i canvi d’ús de local a habitatge en planta baixa.

C.

Aragó

252 Divisió de l’habitatge situat en la planta Pral. 2a en dos habitatges.

C.

Aribau

259 Canvi d'ús d'oficina a habitatge en planta entresòl primera.

Via

Augusta

139 Divisió d’un habitatge existent en dos.

C.

Aurora

12 Intervencions puntuals en zones interiors (habitatges i escala) i en
zones exteriors (façana principal, façana posterior i patis en edifici
catalogat nivell C de Patrimoni. Inclou la col·locació de bastida.

C.

Bailèn

65 Reforma interior per a la divisió del pis 2n 1a en dos habitatges,
afectant puntualment l'estructura de l'edifici. Substitució d'una
finestra del pati on ventila l'escala.

C.

Ballester

47 Reforma i canvi d'ús de local a habitatge en planta baixa.

C.

Balmes

C.

Banys Nous

5

Reparació de pati interior d'un edifici , catalogat amb nivell C de
Patrimoni.

C.

Banys Vells

9

Reforma interior de local en planta baixa i actuació en façana per
adequar-lo a l'activitat d'obrador i cuina industrial sense servei al
públic, en edifici catalogat amb nivell C per Patrimoni.

C.

Bertran

56 Remunta en habitatge unifamiliar entre mitgeres.

C.

Bonavista

30 Remunta d’una planta i canvi d'ús d'edifici cultural acadèmia i 1
local a edifici de 12 habitatges, 2 locals i 13 places bicicletes.

C.

Caballero

55 Rehabilitació i legalització de reformes d'un edifici plurifamiliar entre
mitgeres afectant a un total de 16 habitatges.

31 Construcció d'un edifici plurifamiliar aïllat, per a 5 habitatges, 5
places d’aparcament, i 5 trasters.

433 Reforma integral d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de façanes i
patis amb intervenció parcial de l'estructura i reforma interior de 8
dels 15 habitatges existents, creació de 7 trasters al soterrani-1 i 2
locals i 9 places d'aparcament soterrani-2.
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Adreça

Descripció

C.

Calàbria

C.

Calàbria

25 Rehabilitació i canvi d’ús de centre educatiu a edifici d’habitatges
amb ampliació de planta 2a i remunta d’una tercera planta. Inclou
bastida tubular.
143 Canvi d’ús d'oficina a habitatge en planta entresòl-4 Esc. Dreta.

C.

Calàbria

143 Canvi d’ús d’oficina a habitatge en la planta entresòl 1a.

C.

Camp

16 Reforma de vestíbul general en edifici d'habitatges, enderroc de part
d'un forjat i reforma de local planta baixa amb segregació en
habitatge baixos 1 i oficina baixos 2.

C.

Cardenal Reig

26 Reforma interior amb canvi d'ús de local a habitatge en planta
entresòl.

C.

Cardenal Reig

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

C.

Casals i Cuberó

Pl.

Catalunya

C.

Clariana

16 Instal·lació d'ascensor a l'interior d'un edifici plurifamiliar existent.

C.

Clariana

18 Instal·lació d'ascensor a l'interior d'un edifici plurifamiliar existent.

C.

Comtal

32 Reforma interior amb redistribució dels espais de l’entitat 6a 1a,
afectació puntual d'estructura i modificació dels forats de façana.
Edifici protegit per patrimoni amb nivell C.

C.

Concepción Arenal

77 Canvi d'ús d'un local en planta baixa amb altell.

G.V.

Corts Catalanes

G.V.

Corts Catalanes

1016 Canvi d'ús de local a habitatge.

G.V.

Corts Catalanes

1176 Canvi d'ús d’oficina a habitatge a la planta 6a porta 9a.

C.

Cusco

Av.

Diagonal

102 Canvi d’ús del local comercial existent situat a la planta baixa per a
transformar-lo en 2 habitatges.

Av.

Diagonal

598 Gran rehabilitació d'edifici existent amb canvi d'ús d'habitatge a
administratiu.

C.

Doctor Zamenhof

C.

Edison

205 Canvi d'ús de local a habitatge.
9

Restauració de façanes, canvi de tancaments i reparació de grups
escultòrics de la Casa Joan Pich i Pon. Inclou la instal·lació de la
bastida.

648 Rehabilitació d'edifici d'oficines existent i remunta. Resultant en un
edifici de PB+5 i dues plantes reculades.

47 Ampliació de l’altell existent de la nau, redistribució d’espais i noves
instal·lacions per adequar la nau industrial a taller de reparació,
oficines, serveis, vestuaris, magatzems i zona de vendes de
maquines de cosir.

26 Canvi d'ús de local baixos 2a a habitatge en edifici plurifamiliar
d’habitatges.
7

Construcció d’un nou edifici plurifamiliar de PB+1 per 4 habitatges
dúplex.
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Adreça

Descripció

Av.

Elies Pagès

35 Construcció d'un edifici aïllat i esglaonat distribuïts en 2 plantes
soterrani d’aparcament per a 8 places i 7 trasters, i planta baixa i 3
plantes pis destinades a 7 habitatges independents.

C.

Fontanella

14 Segregació de l'habitatge segon primera en dos habitatges.

C.

Fulton

12 Instal·lació de plataforma elevadora en edifici plurifamiliar.

C.

Ganduxer

82 Rehabilitació integral d'edifici d’habitatges.

Pg.

Gràcia

33 Rehabilitació de façana, patis i coberta en edifici catalogat amb
nivell B per Patrimoni, amb restitució de l'ordre arquitectònic
alterat. Inclou elements auxiliars (bastida façana carrer).

Pg.

Gràcia

33 Reforma i agregació d'entitats per a destinar-les a local comercial.

Pl.

Herenni

C.

Joan d’Àustria

C.

Joan de Peguera

C.

Joan Güell

198 Reformes puntuals a planta baixa i segona.

C.

Jocs Florals

113 Construcció d’habitatge unifamiliar entre mitgeres.

Via

Júlia

153 Gran rehabilitació d'un edifici entre mitgeres per al canvi d'ús de
comercial a residencial públic (alberg de joventut). L'alberg
disposarà d'una capacitat màxima de 78 places d'alberg.

C.

Lepant

310 Construcció d’un edifici plurifamiliar amb un local comercial en
planta baixa. Inclou bastida.

C.

Llacuna

26 Obres de moviment de terres i construcció de murs pantalla com a
primera fase de l'obra principal.

C.

Llacuna

30 Obres de moviment de terres i construcció de murs pantalla com a
primera fase de l'obra principal.

C.

Llull

Ptge.

Magarola

2

Canvi d'ús de l'entitat Principal de l'escala A i B per convertir-la en 3
entitats amb ús d'habitatge. Edifici protegit per patrimoni amb un
nivell B.

C.

Matanzas

9

Canvi d'ús d'un local en planta baixa.

C.

Milanesat

7

Rehabilitació d’habitatge unifamiliar aïllat en façana i coberta plana,
instal·lació interior ascensor, construcció de piscina i murs de
contenció.

C.

Modolell

9

Construcció d'edifici plurifamiliar per a 6 habitatges.

101 Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres per a 16
habitatges.
66 Canvi d'ús de local a habitatge.

156 Modificació de llicència d'obres: Ampliació de la superfície de la
planta soterrani -2 i disminució de la superfície de la planta
soterrani -1.

58 Canvi d'ús d'oficina a habitatge en baixos 1a.
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Adreça

Descripció

C.

Moianès

50 Canvi d'ús d'entitat a habitatge.

C.

Muntaner

C.

Nou de Santa
Eulàlia

14 Construcció d’edifici d’habitatges plurifamiliar. En resulten 2 locals
comercials, 10 habitatges, 10 trasters, 22 places d’aparcament per
a cotxes, 4 places per a motos i 2 places per a bicicletes.

C.

Numància

20 Segregació de l'habitatge 2n 2a en dos habitatges.

C.

Numància

Pla

Palau

C.

Pallars

C.

Pare Laínez

30 Canvi d'ús de local a habitatge en planta baixa i altell. Inclou
substitució de l'altell, enderroc de la construcció a l'interior d'illa i
construcció d'una piscina.

C.

Passerell

65 Construcció d'edifici unifamiliar alineat a vial, amb garatge per 2
cotxes i amb 2 trasters d'ús privatiu.

Av.

Pedralbes

46 Impermeabilització de terrasses existents en planta baixa de
l'edifici.

Rbla.

Poblenou

90 Rehabilitació puntual de cantells de façana posterior.

Rbla.

Prat

25 Segregació de dos habitatges existents, en planta primera i planta
quarta, amb resultat de 4 habitatges, 2 nous i 2 usats, amb
afectació puntual de l'estructura

C.

Provençals

C.

Puig d'Óssa

C.

Quito

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

C.

Quito

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

C.

Rambla

38 Reforma interior i exterior de l'establiment. Edifici catalogat per
patrimoni amb nivell B.

C.

Rambla

68 Projecte de reparació de la cornisa de l’edifici protegit per patrimoni
amb nivell C.

Av.

Rectoret

432 Segregació d'habitatge existent 2n amb la creació d'un nou
habitatge.

138 Millora i condicionament dels espais exteriors de l'escola Can Roses.
1

Creació de finestreta de canvi de moneda en planta baixa d'un
edifici catalogat amb nivell C per Patrimoni.

433 Obres de moviment de terres i construcció de murs pantalla com a
primera fase de l'obra principal.

282 Canvi d'ús de local a habitatge.
5

9

Reforma interior en habitatge unifamiliar aïllat, amb modificació
d'estructura i substitució de coberta.

Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat (pl. soterrani ,pl. baixa, pl.
primera i planta segona) amb aparcament en superfície.
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Adreça

Descripció

C.

Roger de Flor

153 Reforma i canvi d’ús d’una oficina a habitatge en la planta entresòl.
Inclou actuació a façanes per recuperar l’especejament original. No
inclou bastida.

C.

Salomó ben Adret

C.

Sancho de Ávila

Riera

Sant Andreu

105 Canvi d'ús de local a dos habitatges nous.

Riera

Sant Andreu

109 Canvi d'ús de local a dos habitatges nous i 4 trasters.

C.

Sant Elies

Bda.

Sant Miquel

C.

Sant Pau

17 Rehabilitació integral d'edifici plurifamiliar. Resulten 10 habitatges.

C.

Sant Quintí

37 Canvi d’ús de local a habitatge en escala A planta entresòl porta 2a
sense afectació estructural.

C.

Sant Sever

C.

Santa Carolina

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

C.

Santa Marta

12 Reparació de les filtracions d'aigua de la coberta i modificació de la
xarxa de distribució d'abastament d'aigua, també de la coberta.

C.

Santa Perpètua

17 Rehabilitació puntual de façana i pati d'edifici plurif. entre mitgeres i
catalogat amb nivell C per Patrimoni (Casa José de Ugarte).

C.

Santa Perpètua

19 Rehabilitació puntual de façana i pati d'edifici plurifamiliar en
cantonada i catalogat amb nivell C per Patrimoni. (Casa José de
Ugarte).

C.

Saragossa

54 Reforma i divisió de l'habitatge P1-1 i P1-2 en planta segona en
habitatge usat P2-1, habitatge nou P2-2-A i habitatge usat P2-2-B.

C.

Teodora Lamadrid

37 Canvi d'ús d'un local a habitatge situat en planta baixa.

C.

Tossal

13 Construcció d'edifici plurifamiliar, destinat a 28 habitatges (4 dels
quals són dúplex), 2 locals comercials i 18 places d'aparcament al
soterrani.

C.

Valldemossa

28 Reforma interior de local existent a la planta baixa de l'edifici
plurifamiliar, consistent en el canvi d'ús del local a tres habitatges,
baixos 1a, baixos 2a i baixos 3a.

3

Reparació del pati posterior d’edifici plurifamiliar d’habitatges;
catalogat per patrimoni amb nivell B. Inclou col·locació de bastida.

41 Construcció d'una planta soterrani per a 33 trasters en habitatge
plurifamiliar.

21 Canvi d'ús d'oficina a habitatge en planta 3r 2a i instal·lació de
plaques solars fotovoltaiques a la coberta de l'edifici.
2

9

Rehabilitació de terrat comunitari i claraboies de pati interior i caixa
d’escala en edifici plurifamiliar que disposa de catalogació
patrimonial nivell C.

Consolidació estructural i rehabilitació de la coberta i millora
d'espais interiors dels Canonges en l'església de Sant Sever,
protegit amb nivell B de Patrimoni. Inclou bastida com mitjans
auxiliars.
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Adreça
C.

Vinyar

C.

Volta d'en Dusai

Descripció
79 Reforma interior de local existent a edifici plurifamiliar, consistent
en el canvi d'ús a quatre habitatges en planta entresol.
5

Rehabilitació integral d'edifici plurifamiliar. Resulten 1 local a planta
baixa i 5 habitatges en total.
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