GASETA MUNICIPAL
22 de juliol del 2019

CSV: dab9-4135-e927-abea

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

Adreça

Descripció

C

A Zona Franca

3 Construcció d’una estació de servei.

C

Aiguafreda

10 Remodelació i nova caseta de jardí d'habitatge.

C

Alberes

38 Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat amb
aparcament.

C

Amílcar

118 Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres, 12
habitatges amb aparcament.

C

Amílcar

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

Via

Augusta

25 Divisió de l'habitatge 4art 2ª en 2 habitatge.

Via

Augusta

68 Rehabilitació façanes i cobertes de l’església de Santa
Teresa de l'Infant Jesús.

C

Aviació

11 Reforç estructural del sostre de la planta 2a i coberta
comunitària del bloc d'habitatges plurifamiliar.

C

Bailèn

25 Obres de reparació puntual de les baranes perimetrals
existents al terrat superior.

C

Ballester

45 Canvi d'ús de local planta baixa en 2 habitatges i 2
vestíbuls comunitaris.

C

Bertran

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

C

Cal Cisó

68 Instal·lació caseta prefabricada.

C

Cardenal Casañas 16 Restauració puntual de la coberta del cosidor de la
basílica de Santa Maria del Pi.

Pl

Cardona

1 Divisió habitatge 5è 2ª en habitatge usat 5è2a i
habitatge nou 5è2b.
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Descripció

G.V. Carles III

133 Canvi d'ús de local a habitatge.

Rbla Carmel

110 Edifici plurifamiliar entre mitgeres amb aparcament.

C

Carretes

C

Cartagena

C

Casp

88 Segregació de l'habitatge pral.2a en dos habitatges,
pral.2a-1 i pral.2a-2.

Rbla Catalunya

78 Actuació en façana per col·locació de fusteria i rètol.

Rbla Catalunya

1 Reforma interior d’habitatge principal 2ª.
230 Canvi d'ús de l'edifici existent, actualment amb ús localcomercial, a ús d'habitatge, amb creació de locals a la
planta baixa i altell, i habitatges a les plantes pis.

117 Reparacions en façana lateral.

Pl

Clementina
Arderiu

9 Reforma d'ascensor existent i creació de nou accés a
l'edifici.

C

Comercial

13 Construcció d’envà pluvial en la mitgera d’edifici
plurifamiliar.

C

Comte d'Urgell

29 Reforma de local per a implantació d'un supermercat,
amb afectació estructural, actuacions a façanes i
coberta i retolació façanes.

G.V. Corts Catalanes

547 Segregació de dues entitats amb ús d'habitatge
situades a la planta 3a (pis quart o quarta planta alta)
en 4 habitatges: 3-1a a, 3-1a b, 3-2a a, i 3-2a b.

G.V. Corts Catalanes

562 Reforma interior per a la divisió del pis 2n-1a en 2
habitatges, 2n-1a a i 2n-1a b, sense afectar l'estructura
de l'edifici.

G.V Corts Catalanes

594 Canvi d'ús d'oficina a habitatge de l'entitat 7è3a.

G.V. Corts Catalanes

601 Rehabilitació de façana.

Av

Diagonal

329 Segregació de l'habitatge 4a en 2 habitatges: 4r 2a i 4r
2ab.

Av

Diagonal

329 Segregació i modificació dels habitatges a la planta 2a,
en 3 habitatges: 1r, 2n a i 2n b.
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Descripció

Av

Diagonal

C

Feliu i Codina

53 Canvi d'ús de local a habitatge en la planta baixa d'un
edifici plurifamiliar aïllat.

Av

Frederic Rahola

49 Rehabilitació i canvi d’ús d’un edifici d’oficines per
convertir-lo en un edifici plurifamiliar.

C

Garcilaso

Rda. General Mitre

582 Segregació d'habitatge 4t 2a amb la creació de 4t 2a a i
4t 2a b i vestíbul comunitari.

178 Remunta de dues plantes sobre l'edificació, per a la
creació d'un habitatge dúplex. Modificació entitats
existents per a la construcció d’un ascensor i actuació
en les façanes existents.
90 Reforma i canvi d'ús d'unes oficines a habitatge sense
afectar l'estructura de l'edifici. L'habitatge resultant es
el baix b.

Pg.

Gràcia

Pg.

Gràcia

43 Treballs de conservació de la façana principal de la casa
Batlló.

Pg.

Gràcia

97 Canvi d'ús d’oficina a habitatge: 4-1a.

C

Gran de Gràcia

Rbla.Guipúscoa
Rbla.Guipúscoa
C

Huelva

C

Independència

Pg.

Joan Borbó
Comte Barcelona

C

Joan Güell

C

Jordi Girona

2 Enderroc edifici amb manteniment de façana.

115 Reforma interior per a canvi d'ús a habitatge, en edifici
existent entre mitgeres.
92 Rehabilitació puntual de façana, patis i coberta d'edifici.
164 Reforma d'ascensor en edifici existent.
51 Canvi d'ús de local a habitatge.
311 Enderroc d'edifici existent, mantenint la façana.
11 Construcció d'un edifici plurifamiliar, destinat a
habitatges amb espais compartits.
198 Obres de reforma i ampliació del menjador i estar de la
residència sacerdotal Sant Josep Oriol.
14 Segregació de l'habitatge situat a planta cinquena, per
dos habitatges nomenats 5º 2ª a i el 5º 2ª b.
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Descripció

Av

Josep Tarradellas 106 Canvi d'ús de local a habitatge, entresòl porta 1a.

C

Josep Torres

C

Lepant

C

Llauder

Av

Madrid

99 Reforma interior i canvi d'ús de local a habitatge
Entr.1ª, entr. 2ª i 3ª.

C

Magalhães

31 Substitució de fusteries exteriors d'un habitatge.

Ptge.Magarola

1 Edifici plurifamiliar entre mitgeres d’habitatges.
209 Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres de 6
habitatges.
5 Instal·lació d’ascensor en edifici residencial
plurifamiliar.

2 Segregació de l'habitatge 1º-1ª esc. A en dos,
resultant: 1r1a i 1r3a.

C

Major de Can
Caralleu

26 Execució de mur per gravetat per estabilitzar la
plataforma de la finca.

C

Mallorca

C

Mandrí

54 Segregació d'habitatge existent 5é 1a amb la creació
d'un nou habitatge 5é 1a i 5é 1a b i vestíbul comunitari.

Pg.

Manuel Girona

65 Reforma i canvi d'ús de local a habitatge planta baixa
porta 4.

Pg.

Manuel Girona

75 Reforma i canvi d'ús de local a habitatge planta baixa
porta 4.

C

Maria Aguiló

C

Mercedes

Av

Meridiana

C

Mestre Nicolau

527 Legalització del canvi de distribució interior d'un
habitatge amb augment de superfície.

112 Construcció d’edifici entre mitgeres, de pb+2, amb un
habitatge a les plantes pis i un local comercial a pb.
1 Instal·lació d’ascensor per l'exterior de l'edifici i reforma
interior de l'habitatge existent, en edificació aïllada.
168 Canvi d’ús de local i divisió en dos habitatges.
21 Reforma, segregació i canvi d'ús d'unes oficines en 1
habitatge i 1 traster en un edifici plurifamiliar.
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Descripció

C

Morales

29 Construcció d'un edifici plurifamiliar de 3 habitatges.

C

Muntaner

C

Murillo

12 Gran rehabilitació d'un edifici plurifamiliar entre
mitgeres.

C

Nil Fabra

11 Rehabilitació d'edifici existent amb caràcter parcial.

C

Pallars

C

Pere IV

92 Reparació de coberta i substitució de baixants i
col·lectors.

C

Pere IV

97 Gran rehabilitació d'edifici d'habitatges.

C

Pi i Margall

86 Reforma interior locals existents a planta entresòl en
edifici, creació de 2 habitatges.

C

Pistó

C

Provençals

C

Rambla

38 Reforma interior i exterior per destinar el local a
activitat comercial.

C

Rector Triadó

78 Edifici plurifamiliar entre mitgeres compost de 7
habitatges, un local, aparcament i trasters.

C

Regomir

11 Projecte pel desmuntatge del fals sostre, paviments i
enderroc d'envans per permetre la consolidació dels
forjats i murs.

C

Ricart

36 Canvi d'ús de local a habitatge.

Av

Riera de Cassoles

C

Rosselló

335 Segregació d'habitatge existent 3r 1a en 2 habitatges
3r 1ab i 3r 1aa.

172 Enderroc de nau industrial.

3 Canvi d'ús de local a habitatge, edifici d'habitatges
plurifamiliar.
290 Reforma interior i canvi d'ús d'un local comercial en
habitatge B2a.

2 Divisió de l'habitatge existent el primer pis d'edifici de
pb+6, en 2. habitatges (1r1a-usat i 1r3a-nou).
565 Divisió de local en dues entitats i canvi d’ús d’una
d’elles a habitatge.
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Descripció

C

Rubén Darío

121 Gran rehabilitació d'un edifici entre mitgeres, destinat a
habitatge unifamiliar, i enderroc de les construccions al
fons de la parcel·la.

C

Rubió i Ors

C

Saldes

C

Sant Antoni Maria 167 Coberta verda a la zona d'urgències del nou hospital de
Claret
Sant Pau.

C

Sant Frederic

56 Construcció d'un edifici plurifamiliar per a tres
habitatges.

Pg.

Sant Joan Bosco

24 Substitució de la coberta existent de l'edifici de la
capella.

50 Canvi d'ús de 2 locals a 1 habitatge en planta baixa
d'un edifici plurifamiliar alineat a vial.
3 Reparació de tanca i reconstrucció de paviment.

Rda. Sant Pere

58 Ampliació de forat arquitectònic en façana de pati
interior en edifici plurifamiliar catalogat com a bé amb
elements d'interès.

C

Sant Pere Mitjà

67 Restauració de la façana principal d'un edifici
plurifamiliar entre mitgeres.

C

Santa Caterina

11 Reforma i canvi d’ús de local a habitatge a la planta
baixa d’un edifici plurifamiliar.

C

Sardenya

C

Sepúlveda

82 Reforma i canvi d'ús d'oficina a d'habitatge i vestíbul
previ, a la planta entresòl (primera planta alta) 2a.

C

Sots tinent
Navarro

22 Canvi d'ús de la planta tercera passant d'oficines a 2
habitatges en l'edifici.

C

Tallers

52 Arranjament de la pell del mur ventilat de la façana
interior afectat per un incendi en edifici destinat a hotel.

C

Tarragona

225 Projecte de desconstrucció d’una benzinera amb els
seus paviments, retirada de 5 dipòsits i desmuntatge de
conductes metàl·lics.

104 Reforma i canvi d'ús d'un local comercial a habitatge i
actuació en façana.
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Descripció

C

Tenor Massini

46 Reforma del local de planta baixa per canvi d'ús a
habitatge.

Av

Tibidabo

C

Treball

192 Rehabilitació de façanes i cobertes

C

València

214 Obra major per a dur a terme la segregació de
l'habitatge situat a la planta 2a (quart pis d'alçada) en
2 habitatges: 2rt 2aa, 2rt 2ab. Amb afectació puntual
de l'estructura.

C

Vilardell

36 Legalització de voladís en façana posterior.

C

Villarroel

15 Llicència d'obra major de canvi d'ús de dos locals a dos
habitatges, de dues entitats situades a la planta
entresòl (pis primer o primera planta alta), porta c i d,
resultant entresòl c

C

Vinyar

21 Rehabilitació global a l'edifici existent amb canvi de l'ús
per dotze habitatges en tres plantes pis.

2 Instal·lació d'elements identificatius corresponents a
tres local de l'edifici anomenat "la rotonda".
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