GASETA MUNICIPAL
17 de febrer del 2020

CSV: dfa0-c5c3-7460-e7d0

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

Adreça

Descripció

C

28 Del BZ

51 Modificació substancial de la llicència original que consisteix
en l'addició d’una tercera planta, l’adequació topogràfica dels
accessos i una modificació de la distribució interior de les
plantes baixa, primera i segona.

C

Alcolea

C

Andrade

C

Antoni Santiburcio

C

Aragó

561 Canvi d'ús de local a habitatge en planta baixa i planta altell i
legalització de finestres en planta altell.

C

Aragó

244 Rehabilitació de la façana posterior i substitució de la porta
d'accés a l'edifici catalogat amb el nivell C per Patrimoni.

C

Arc de Sant Ramon
del Call

C

Art

C

Balmes

C

Basses de Sant
Pere

C

Beat Almató

C

Beates

8

Reforma i segregació de l’habitatge segon primera en dos
habitatges.

184 Reforma i ampliació de l'antiga escola Pere Calafell per
ubicar-hi una escola bressol i un espai familiar.
2

6

Construcció d’edifici d’habitatges dotacionals per a la gent
gran i un casal per a joves, a les Casernes de Sant Andreu.

Instal·lació d’ascensor aprofitant l'ull d'escala en un edifici
d’habitatges, protegit amb nivell C per Patrimoni.

68 Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres per a 13
habitatges, 13 trasters i 13 places d’aparcament.
206 Reforma i divisió d’un habitatge en dos a la planta 5ª.
4

Execució de cales prèvies, sanejament i estudis, sense
afectació estructural, per a futura adequació de les plantes
baixa i segona, coberta i façana. Edifici protegit per patrimoni
amb un nivell B.

42 Construcció de 2 edificis plurifamiliars per a 10 habitatges, 5
places d’aparcaments per a cotxes i 12 per a bicicletes.
1

Reparació estructural, amb atirantat en plantes alternes,
consolidació puntual del terreny, reparació parcial de la xarxa
de sanejament, encamisat de dos pilars i el cosit de les
esquerdes, i rehabilitació del vestíbul en edifici d’habitatges
catalogat amb nivell C per Patrimoni.
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Adreça

Descripció

C

Béjar

46 Reforma d’edifici plurifamiliar amb modificació de la
distribució, afectació estructural i en façanes.

C

Berna

17 Canvi d'ús de local en planta baixa i planta soterrani i
segregació en tres habitatges. En planta soterrani es farà un
traster vinculat a l'habitatge 2 i un altre vinculat a l'habitatge
3.

C

Bruc

C

Buenaventura
Muñoz

C

Callao

C

Calàndries

C

Camèlies

5

Reforma de 4 entitats existents en planta pis, per la creació
de 2 nous habitatges, 2 trasters i 3 oficines.

C

Castella

3

Rehabilitació d’edifici plurifamiliar de les cobertes
comunitàries i reparació puntual de la façana del pati interior.

C

Castellterçol

6

Construcció de nova rampa, espai d'aparcament i accés per a
vehicles, en habitatge unifamiliar existent.

129 Canvi d'ús d'oficina a habitatge i traster en planta entresòl.
15 Canvi d'ús d'oficina a habitatge situat a la planta 6a.
8

Rehabilitació de pati de llums en edifici d'habitatges
plurifamiliar.

18 Reforma d'edifici amb augment de superfície útil de
l'habitatge que passa a incorporar la superfície del local que
hi havia a la planta baixa, hi ha intervenció puntual de
l'estructura de l'edifici. Es redueix volum edificat ja que
s'enderroca part de la planta segona.

Rbla. Catalunya

33 Rehabilitació de la façana principal i de la coberta de la Casa
Juncadella. S'inclou bastida a façana principal.

Rbla. Catalunya

54 Restauració zones comuns en habitatge plurifamiliar.

C

Circumval·lació

C

Ciutat de Granada

C

Còdols

C

Concòrdia

32 Enderroc mur de contenció construït al vial i construcció mur
de contenció ajustat a l’alineació oficial.
159 Construcció d'edifici plurifamiliar per a 23 habitatges i 1 local
amb 3 plantes d'aparcament sota rasant existents. Inclou
mitjans auxiliars.
17 Rehabilitació d’edifici existent amb increment de 2 Plantes. 5
habitatges en total i 1 local en PB. Inclou la bastida.
1

Rehabilitació de lloses de balcó volat en façanes principals,
planta baixa, façana esquerra i façana cega, en edifici
plurifamiliar d'habitatges entre mitgeres, amb mitjans
auxiliars.
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Adreça

Descripció

C

Congrés

80 Construcció d'una piscina descoberta d'ús privat en
l'habitatge situat a la planta baixa porta 2ª de l'edifici
plurifamiliar

C

Consell de Cent

585 Reforma parcial d’edifici d’habitatges , amb augment de
número d’habitatges, instal·lació d’un nou ascensor i
rehabilitació de façanes principal i posterior.

C

Còrsega

168 Canvi d'ús d'oficina a habitatge. Inclou actuacions en façanes
i patis per a restituir la fusteria original (batent). No inclou
bastida.

G.V. Corts Catalanes

458 Divisió d’un habitatge en dos situat a la planta primera.

G.V. Corts Catalanes

567 Construcció d'un edifici d'habitatges de nova planta per a 24
habitatges, 1 local comercial, 30 places d'aparcament per a
cotxes i 9 per a motos.

G.V. Corts Catalanes

1176 Canvi d' ús d'oficina a habitatge.

G.V. Corts Catalanes

1176 Canvi d'ús d’oficina a habitatge a la planta 7a porta 6a.

C

Creu dels Molers

7

C

Cros

11 Rehabilitació puntual de cobertes, patis i balcons de la
façana, en un edifici plurifamiliar catalogat nivell B per
Patrimoni.

C

Descartes

18 Canvi d'ús de local en PB a habitatge.

Av

Diagonal

356 Segregació de l'habitatge 4rt1a en dos. No hi haurà afectació
d'estructura. A les façanes s'hi intervindrà únicament per a la
recuperació i restauració de les fusteries originals.

Av

Diagonal

439 Rehabilitació de la coberta de l'edifici, que forma part del
Conjunt de les Cases Almirall (Catalogat nivell B per
Patrimoni).

Av

Diagonal

517 Segregació d’un habitatge en dos en edifici plurifamiliar.

C

Doctor Cadevall

C

Doctor Dou

19 Reparacions puntuals en terrassa d’habitatge i segellat de
fissures del pòrtic de la façana posterior, d'edifici amb nivell
C de protecció per Patrimoni.

C

Dolors Monserdà

10 Reforma i canvi d'ús d'habitatge.

8

Construcció d'un edifici plurifamiliar per a 6 habitatges i 6
trasters.

Construcció d'un edifici esglaonat en 5 trams, per a 9
habitatges i 11 trasters.
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Adreça

Descripció

C

Dos de Maig

204 Agrupació de dos locals en planta 1a per a canvi d'ús a
habitatge.

C

Escoles Pies

116 Reforma de distribució interior amb afectació puntual a
estructura i façana. Instal·lació d'un ascensor. Ampliació de
l'habitatge amb la creació d'un soterrani.

C

Escudellers

59 Reparació del revestiment malmès i barana de la façana
principal d'un edifici 2b, protegit amb nivell B per Patrimoni.
Inclou mitjans auxiliars (bastida de cos baix i pont penjant).

C

Estoril

16 Construcció d'un edifici aïllat format per planta soterrani
destinada a 17 places d’aparcament i planta baixa i 2 plantes
pis destinades a 13 habitatges independents.

C

Euterpe

11 Canvi d'ús principal d'edifici entre mitgeres existent a
habitatge amb un total de set habitatges.

Pg.

Exposició

99 Legalització i canvi d'ús d'entitat a habitatge en planta
primera i enderroc de petit cos a la terrassa de la planta
primera i cos edificat al fons del solar.

Pg.

Exposició

113 Reforma del local baixos segona per canvi d'ús a habitatge.

C

Fàtima

4

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

C

Feliu

16 Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres per un
total de 6 habitatges.

C

Ferran Puig

78 Canvi d'ús de local planta baixa porta 3 en Habitatge, amb
afectació puntual en l'estructura.

C

Francesc Alegre

24 Enderroc de 3 volums edificats que formen part d’un edifici
protegit destinat a residència per a gent gran.

C

Gayarre

40 Construcció d'edifici d'habitatges entre mitgeres amb un total
de 5 habitatges i 1 local magatzem.

C

Galileu

C

Gran de Gràcia

C

Gran de Gràcia

C

Gran de la Sagrera 144 Canvi d'ús d’edifici existent amb ús de botiga, magatzem i
oficines a ús d'habitatge unifamiliar amb remunta a la Planta
Segona.

165 Canvi d'ús de local a habitatge d'una entitat situada als
baixos 2a.
266 Reforma interior amb canvi d'ús d'oficina a habitatge a la
planta entresòl.
233 Segregació d’habitatge 1r 2a en dos i vestíbul comunitari.
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Adreça
C
Pg.

Granollers
Gràcia

Descripció
110 Canvi d'ús de local a habitatge en la planta baixa d'un edifici
plurifamiliar entre mitgeres.
6

Substitució d'un dels vidres de l'aparador de planta baixa, per
un amb les mateixes característiques, sense afectació dels
perfils de la fusteria.

C

Independència

C

Joan d’Àustria

C

Jocs Florals

C

Josep Canaleta

19 Construcció d'habitatge unifamiliar adossat.

Av

Josep Tarradellas

61 Canvi d'ús i segregació d'una oficina en dos habitatges.

C

Julián Romea

11 Canvi d'ús d'oficina 2a a habitatge en Planta 1a.

C

Júpiter

3

Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat (PB+2).

C

Lleó

2

Divisió de l'habitatge 1r1a en dos habitatges.

C

Lluís Sagnier

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

C

Lope de Vega

93 Construcció d'edifici plurifamiliar per a 15 habitatges i 1 local
comercial.

C

Magalhães

64 Canvi d'ús de local a habitatge sense modificació de
l'estructura.

C

Magdalenes

C

Maignon

20 Construcció d’edifici per a 19 habitatges, 22 places
d’aparcament per a cotxes i 10 trasters.

Manuel Girona

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

C

Margarit

21 Rehabilitació de la façana principal amb instal·lació de
bastida.

C

Marquès de
Foronda

31 Construcció d'edifici unifamiliar aïllat.

Pg.

283 Canvi d'ús de local a habitatge.
39 Rehabilitació i canvi d’ús d'un edifici d'oficines per a 60
habitatges, 2 locals comercials, 24 places d'aparcament per a
cotxes, 16 per a motos, 12 trasters i una piscina a coberta.
142 Canvi d'ús de local comercial a habitatge en PB, reforma
d'habitatge existent en planta primera i construcció de
piscina al pati d'illa privat.

2

Reforma i canvi d’ús d’edifici d’aparcament a plurifamiliar
per a 21 habitatges, 1 local comercial , 15 places
d’aparcament per a cotxes (3 d’elles de mides reduïdes) i 6
per a motos.
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Adreça

Descripció

C

Milà i Fontanals

52 Canvi d’ús d’un local a habitatge a la planta baixa i altell .

C

Negrell

6

Enderroc d'habitatge unifamiliar entre mitgeres.

C

Olot

1

Actuació en façanes, cobertes, instal·lacions comunes, pati,
espais interiors que no afecten la distribució, en edifici d'ús
educatiu.

C

Palau

3

Reparació de la paret mitgera i pati d'edifici on s'ubica la
Capella del Palau, amb nivell de protecció B per Patrimoni.

C

Pare Jacint Alegre

13 Augment de volum de caixa d’escala a coberta, en edifici de 3
soterranis.

C

Pau Alsina

50 Canvi d’ús de magatzem a edifici plurifamiliar de 7
habitatges, 8 trasters i 10 places bicicletes.

C

Pau Claris

81 Restauració d’una xemeneia en coberta d’edifici catalogat
nivell B per Patrimoni, Casal Sant Jordi.

C

Pérez Galdós

23 Reforma i canvi d'ús de dos locals a dos habitatges.

C

Petrarca

12 Canvi d'ús d'un local a habitatge ubicat en planta baixa i
altell. Legalització de l'altell que s'ha de separar 3 metres de
la façana.

C

Pla dels Cirerers

C

Planeta

13 Reforma interior per a canvi d'ús a habitatge de l'entresòl 1a,
incloent modificació de fusteries de façana.

C

Pomaret

94 Reforma d'habitatge unifamiliar en parcel·la mancomunada,
legalització de superfícies construïdes que augmenten la
superfície útil de l'habitatge. Segregació de la planta segona
per destinar-la a despatx professional.

C

Portugalete

18 Gran rehabilitació d'edifici plurifamiliar sense modificació de
volum, amb vuit habitatges preexistents i quatre habitatges
de nova creació, quedant un total de dotze habitatges a la
finca. L'actuació també inclou la instal·lació d'un ascensor.

C

Princesa

44 Reforma interior i exterior de façana d'oficina bancària. Edifici
protegit per patrimoni amb nivell C.

C

Provença

2

Construcció d'un edifici cooperatiu per a 29 habitatges de
protecció en règim general, 2 locals comercials, biblioteca, un
espai polivalent, 7 places d'aparcament per a cotxes, 14 per
a motos i un espai de 42,36m2 per a bicicletes.

105 Canvi d'ús d'oficina a habitatge, situada al PEN-3. Actuació
sense afectació estructural.
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Adreça

Descripció

C

Puigcerdà

273 Canvi d'ús de local a habitatge de l’entitat 4C situada a la
planta baixa.

C

Pujades

177 Reparacions puntuals en façana principal amb mitjans
auxiliars.

C

Pujades

186 Construcció d'edifici plurifamiliar de 8 habitatges i 2 locals.

C

Ramon Turró

91 Gran rehabilitació i canvi d'ús de dos edificis d'oficines a
habitatges (15 habitatges per edifici ). Inclou mitjans
auxiliars.

Reina Elisenda
Montcada
República
Argentina

18 Reforma d'edifici existent amb activitat docent.

Pg.
Av

78 Construcció de dos edificis d’habitatges amb alineació a vial,
un al carrer República Argentina de
psoterrani+PB+Altell+4PP i l'altre al carrer Bolívar de
PB+Altell+1PP.

C

Rocafort

C

Rogent

C

Roger

C

Rosalía de Castro

53 Construcció d'edifici plurifamiliar i de piscina privada.

C

Roser

28 Canvi d'ús de local a habitatge als baixos 2a.

Ptge. Rovira

C

Sancho de Àvila

C

Sancho de Ávila

C

Sant Germà

C

Sant Gervasi de
Cassoles

142 Reforma i canvi d’ús de comercial a habitatge d’edifici .
Aquesta llicència també inclou una modificació de la planta
baixa i planta -1 de l’exp. 02-2017LL32677 per tal de
complir amb la previsió de places d’aparcament dels dos
edificis.
55 Construcció d'edifici plurifamiliar de 12 habitatges, 12
trasters i 1 local.
1

9

Canvi d'ús de local a habitatge.

Construcció de 3 edificis en 3 parcel·les independents, entre
mitgeres: 1 plurifamiliar amb 2 habitatges, 1 plurifamiliar
amb 2 habitatges i 1 unifamiliar.

60 Construcció d’un edifici per a 16 oficines, 2 locals comercials,
199 places d’aparcament per a cotxes, 53 per a motos i 100
per a bicicletes.
154 Ampliació modular provisional de l'Escola La Mar Bella.
5

Construcció d'un edifici plurifamiliar de 12 habitatges entre
mitgeres amb una planta soterrani destinada a aparcament.

96 Reforma i canvi d'ús de dues oficines planta entresòl portes 3
i 4 a habitatge .
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Adreça
Ptge. Sant Jaume

Descripció
11 Enderroc d'un edifici unifamiliar aïllat, anivellant les terres del
solar.

Pg.

Sant Joan

110 Rehabilitació integral de l’edifici plurifamiliar de dues plantes.

C

Sardenya

397 Canvi d'ús de dos oficines al 1e1a i 1e5a a dos habitatges.

Ctra. Sarrià a Vallvidrera 98 Construcció d’escales d’accés a habitatge existent i
legalització modificacions exteriors (escala, porta, finestra i
xemeneia).
C

Sostres

C

Tenor Masini

Av

Tibidabo

Av

Tibidabo

Ptge. Treball

6

Construcció de dos edificis per a 24 habitatges, 1 oficina, 27
places d'aparcament per a cotxes, 27 trasters i una piscina a
la coberta d’un dels edificis.

18 Reforma del local de planta baixa per canvi d'ús a habitatge.
2

Instal·lació de nous rètols corporatius en local de l'edifici
anomenat "La Rotonda".

73 Impermeabilització de coberta plana no transitable en edifici
plurifamiliar, catalogat nivell C per Patrimoni.
24 Reforma en terrat amb instal·lació de piscina en habitatge
unifamiliar.

C

Trobador

28 Canvi d'ús de dos locals a dos habitatges.

C

Valladolid

35 Canvi d'ús de local a habitatge amb afectació estructural
puntual i enderroc de traster en pati posterior de parcel·la.

Ctra. Vallvidrera a
Barcelona
C

Vehils

71 Instal·lació d'ascensors a edifici existent de planta entresol a
planta coberta, un a l'escala A i l'altre a l'escala B.
4

Construcció de dos habitatges unifamiliars adossats.

Pg.

Verneda

105 Divisió i canvi d'ús de local a habitatge protegit.

C

Vilamarí

49 Segregació de l'habitatge en dos habitatges en planta 2a.

C

Xuclà

21 Instal·lació de nou ascensor en pati interior de parcel·la
comunitària per donar servei a un edifici de planta baixa i 6
plantes pis.
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