GASETA MUNICIPAL
22 de juliol del 2019

CSV: 359d-37af-3f67-6ccb

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

Adreça

Descripció

C

Almogàvers

185 Reforma, ampliació i canvi d'ús d'edifici industrial a
oficines, (8 oficines, 1 local a PB, 20 places
d'aparcament).

C

Almogàvers

231 Remunta de dues plantes, canvi d’ús d’habitatge a
local i instal·lació d’ascensor.

C

Amílcar

61 Reforma i canvi d’ús d’edifici d'oficines a habitatge
unifamiliar.

C

Anglí

90 Construcció d'aparcament de tres plantes sota rasant
per un total de 48 places de cotxe.

Via

Augusta

59 Rehabilitació i canvi d’ús d’edifici d’oficines a
habitatges, i 3 plantes d’aparcament, que es manté
l’ús. Total: 91 habitatges , 2 locals comercials, 140
places de cotxe.

C

Bac De Roda

79 Canvi d'ús d'un local a dos habitatges en planta primera
porta tercera.

C

Balcells

21 Canvi d'ús a habitatge en planta baixa, amb enderroc
de l'altell.

C

Begur

29 Reforma d’edifici unifamiliar entre mitgeres, per fer-hi
dos habitatges.

C

Benavent

51 Instal·lació de tanca metàl·lica en accés no principal a
d'edifici.

C

Bernat Bransi

48 Construcció d’edifici plurifamiliar per a 14 habitatges en
testera i aparcament.

C

Blasco De Garay

55 Instal·lació d'ascensor en interior d'edifici.

Pg

Bonanova

8 Rehabilitació de façana principal, posterior i lateral
esquerra de l’edifici principal del col·legi la Salle
Bonanova.
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Adreça

Camí Cama-Sec
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Descripció
6 Estabilització i consolidació estructural de l'església de
Santa Maria de Vallvidrera.

C

Cànoves

52 Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat.

C

Cardener

13 Gran Rehabilitació d’edifici plurifamiliar de 9 habitatges
i 2 locals comercials.

C

Carrasco I
Formiguera

28 Sanejat de façanes posteriors, dels claustres i cobertes
associades de l'escola Sant Ignasi de Sarrià.

C

Carretes

24 Legalització de canvi d’ús d’oficina a habitatge en PB.

C

Casanova

207 Divisió de l'habitatge 3º2ª en habitatge 3º2ªA i
habitatge 3º2ªB.

C

Castillejos

435 Canvi d’ús de local a habitatge.

Rbla

Catalunya

29 Reforma integral, ampliació i remunta per un total de 2
locals dúplex (PB i S1) i 22 habitatges (11 d'ells de
nova creació).

Rbla

Catalunya

78 Rehabilitació per a la recuperació d’un pati mixt amb
recuperació de la composició de la façana d’aquest.

Rbla

Catalunya

102 Divisió de l'habitatge de la planta 2a 1a (pis segon o
segona planta alta) en dos habitatges (2n-1aA i 2n1aB) i una oficina (2n-1aC)

Ptge

Cinc Torres

C

Collblanc

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

C

Consell De Cent

373 Reforma interior de local sense afectar estructura amb
rehabilitació de façana posterior.

C

Constitució

G.V.

Corts Catalanes

866 Desmuntatge d'una escala de cargol i posterior
cobriment amb lluernari en la zona El Mercat del Centre
Comercial Les Glories.

Av

Diagonal

579 Adequació de escala exterior d'accés a local en planta
baixa.

3 Legalització de les obres de reparació i manteniment de
la façana posterior i el badalot de la finca.

38 Remunta d’una planta en habitatge unifamiliar entre
mitgeres.
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Descripció

C

Diputació

160 Segregació dels habitatges 1er1a i 1er2a en dos
respectivament. Sense afectació d'estructura.

C

Diputació

294 Segregació de l'habitatge 3er2a en dos habitatges. A
façana posterior s'hi actuarà per tal de restituir-ne
l'estat original (fusteria galeria). Hi haurà afectació
d'estructura.

C

Doctor Trueta

204 Construcció d'edifici plurifamiliar de 10 habitatges i 2
locals comercials.

C

Duquessa
d'Orleans

C

Eduard Toda

C

Ermengarda

38 Canvi d’ús de local a habitatge en PB 1a.

C

Escipió

39 Reforma i canvi d'ús d'un local per habitatge.

C

Evarist Arnús

60 Reforma i canvi d'ús de local per habitatge en PB i
altell.

C

Feixa Llarga

18 Construcció d'una nova sala elèctrica sobre la sala
existent, a les instal·lacions de Akzo Nobel al Polígon de
la Zona Franca.

Pg

Font D'en Fargas

10 Rehabilitació de façana principal, lateral i posterior d'un
edifici unifamiliar amb nivell de protecció de Patrimoni
C.

C

Fontova

10 Construcció d’habitatge unifamiliar.

Pl

Gal·la Placídia

13 Segregació d'habitatge existent 2n 2a amb la creació
d'un nou habitatge 2n 2a A i 2n 2a B.

C

Galileu

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

C

Galileu

Pg

Garcia Faria

11 Restauració de façana existent, en finca amb nivell de
protecció de Patrimoni C.
9 Instal·lació d'ascensor exterior en edifici plurifamiliar
aïllat.

275 Rehabilitació de la coberta inclinada dels d'habitatges
baixos 3ª i baixos 4ª. en un edifici plurifamiliar entre
mitgeres.
49 Construcció de piscina a la coberta de l'edifici i els seus
accessos.
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Descripció

C

Gavà

71 Reforma i canvi d’ús d’una oficina a habitatge en una
planta entresòl.

C

Gósol

14 Canvi d'ús de local a habitatge en planta entresòl.

C

Gran De Gracia

107 Reforma i divisió d'un habitatge en dos, de la planta 2a

C

Gran De Gracia

264 Rehabilitació de façana principal de edifici plurifamiliar.

C

Granollers

54 Construcció d'un edifici plurifamiliar aïllat per a 8
habitatges, aparcament i trasters.

C

Guitert

56 Construcció d'edifici plurifamiliar per a 3 habitatges, 1
local i trasters a planta soterrani.

C

Hercegovina

25 Canvi d’ús de local a habitatge.

C

Hort De La Vila

17 Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar.

C

Ignasi Iglesias

42 Construcció de dos habitatges unifamiliars.

C

Ignasi Iglesias

44 Construcció de dos habitatges unifamiliars entre
mitgeres.

C

Ignasi Iglesias

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

C

Jaume Puigvert

26 Construcció d'un edifici plurifamiliar per a 3 habitatges.

C

Joan De Peguera

47 Construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres de
PB+1.

C

Josep Sangenís

33 Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres per a 9
habitatges.

C

Lleó XIII

29 Construcció d’una piscina exterior al jardí en habitatge
unifamiliar.

C

Llull

C

Mallorca

51 Rehabilitació del tancament d’un pati lateral i
rehabilitació d’una terrassa d’ús privatiu en habitatge
6è-1a Escala D.

C

Mallorca

202 Segregació d'un habitatge en dos a la planta primera
portes 1a A i 1a B.

155 Consolidació de fonaments en habitatge plurifamiliar.
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Descripció

C

Manila

54 Reforma interior i canvi d'ús de local a habitatge en
planta entresòl.

C

Marc Aureli

8 Canvi d'ús d'oficines a habitatge en planta entresòl 05 i
06.

Av

Mare Deu De
Montserrat

4 Construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres, per a
22 habitatges, 30 places per a aparcament i 27
trasters.

Av

Meridiana

C

Miquel I Badia

C

Moles

16 Construcció d'edifici plurifamiliar per a 5 habitatges.

C

Moles

16 Enderroc d'edifici.

C

Muntaner

183 Segregació d'un habitatge en dos, a la planta principal
2a (Pral.2a A i Pral. 2a B).

C

Muntaner

255 Segregació d’un habitatge en planta 2a 1 en dos
habitatges P02-01A i P02-01B.

Rbla

Muntanya

85 Canvi d’ús d’edifici industrial a habitatge.

C

Numero 4 Zona
Franca

97 Reforma i ampliació d’establiment de punt verd, i la
construcció de vestuaris i oficines, i de marquesines per
a les instal·lacions de tria, que s’incorporen al conjunt
del centre d’aprofitament de matèria orgànica.

C

Pallars

C

Pantà De Tremp

C

Paris

206 Segregació de l'habitatge 1er2a en dos, obtenint:
1er2aA i 1er2aB.

C

Pedrell

157 Reconstrucció i restauració de tanca protegida d'edifici
unifamiliar.

C

Poeta Cabanyes

142 Construcció d'edifici plurifamiliar per a 12 habitatges.
8 Canvi d'ús de local comercial a 3 habitatges.

178 Moviment de terres, execució de fonaments i murs
pantalla per a 2 plantes soterrani.
10 Reforma i ampliació d'edifici plurifamiliar entre
mitgeres.

48 Reforma i canvi d’ús de local a habitatge del local
baixos segona.
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Descripció

C

Pujades

C

Rambla

89 Modificació de la imatge exterior del local i instal·lació
de l'aire condicionat en coberta en edifici plurifamiliar.

C

Rambla

91 Agrupació i reforma de Locals destinats a oficina
bancària amb canvi de moneda i adequació dels
tancaments exteriors.

C

Ramiro De
Maeztu

26 Ampliació d'habitatge unifamiliar amb un nou habitatge

C

Reina Amalia

11 Construcció d'edifici plurifamiliar de PB+4PP amb 19
habitatges.

C

Robi

12 Segregació d’habitatge existent a planta 2.

C

Rogent

20 Enderroc d'escala existent i legalització d'ampliació de
local en PB.

C

Rosselló

210 Legalització de la segregació de l'habitatge 1er2a en
dos.

Rosselló

377 Construcció d’edifici de PB+Altell+5P per a 10
habitatges i 1 local, amb manteniment de la façana.

C

Sagunt

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

C

Sant Antoni Abat

10 Projecte per esmenar les lesions estructurals existents
en la terrassa, mitgera i cornises d'un edifici religiós.

C

Sant Gervasi De
Cassoles

74 Reforma i canvi d'ús d'oficina a habitatge en planta
baixa.

Rda

Sant Pau

1 Canvi d'ús d’oficina a habitatge en l'entresòl 2a.

Rda

Sant Pere

68 Divisió d’un habitatge en dos en planta primera.

C

Sardenya

225 Construcció d'edifici plurifamiliar, per a 15 habitatges
amb aparcament de bicicletes i 14 trasters.

C

Sardenya

356 Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres per
a 12 habitatges.

C

152 Construcció d'edifici plurifamiliar per a 17 habitatges.
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Descripció

Ptge

Simó

14 Construcció d’edifici plurifamiliar de planta baixa i una
planta pis per a dos habitatges.

Ptge

Simó

C

Tamarit

21 Reforma interior amb augment de sostre edificable i
actuació en façana i patis en habitatge plurifamiliar.
74 Reparació de coberta per filtracions d'aigua.

C

Tànger

C

Taquígraf Garriga 98 Canvi d'ús d’un local a habitatge en planta baixa.

C

Valencia

254 Reforma de dos locals comercials en planta baixa i
segregació de 2 habitatges a les plantes 5a i 6a (6a i 7a
plantes superiors)

C

Valencia

347 Reforma i segregació d'habitatge en planta quarta (P4
1-A i P4 1-B).

C

Varsòvia

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

Pl

Vila De Gracia

11 Gran rehabilitació d'edifici entre mitgeres per la
reforma de 5 locals i 7 habitatges.

C

Villar

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

C

Villarroel

173 Construcció d’edifici plurifamiliar per a 10 habitatges i
local comercial.

C

Villarroel

173 Enderroc d’edifici

C

Vint-i-sis de
Gener De 1641

90 Construcció d’edifici, de PB+3, destinat a
emmagatzematge personal (self storage) i a activitats
@.

32 Ampliació d'un habitatge en edifici plurifamiliar entre
mitgeres.
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