GASETA MUNICIPAL
2 de març del 2020

CSV: 8213-9392-c7a6-89a2

Altres anuncis – Llicències d'obres
ANUNCI de modificació de la publicació sobre les Llicències d'obres majors
concedides el mes d’octubre de 2019.
Havent-se observat una errada en l’anunci de les Llicències d’obres majors concedides el mes
d’octubre de 2019, publicat el 18 de febrer de 2020, es procedeix a la seva rectificació i es
publica el llistat de les llicències correcte.

Adreça

Descripció

C

Agregació

45

Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres, format
per 1 planta soterrani destinada a 7 places d’aparcament,
planta baixa amb altell i 2 plantes pis destinades a 6
habitatges.

C

Alcolea

80

Reforma de les façanes i dels elements comuns d’edifici
plurifamiliar.

C

Alfons XII

10

Construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres, per a 12
habitatges, 42 places d’aparcament per a cotxe i 12 de
bicicletes.

C

Benlliure

8

Formació de 3 pericons cúbics de 1,50m de costat amb tapa
de ferro cada una en el tram de carrer de Puig i Cadafalch
Nº 12-20.

C

Blasco de Garay

39

Enderroc forjat sostre planta baixa (local comercial) del pati
de llums.

PG

Bonanova

71

Segregació i canvi d'ús d’habitatge en dos en planta
entresòl.

C

Burgos

24

Reparació de la coberta i de part del forjat del sostre de la
planta baixa.

Rbla

Carmel

112

Construcció de piscina privada comunitària en el jardí del
pati interior d'illa d'edifici plurifamiliar entre mitgeres.

C

Cartellà

110

Construcció d'un edifici unifamiliar de planta baixa, tres
plantes pis i garatge, entre mitgeres.

C

Concili de Trento

175

Intervenció parcial en alguns balcons de dos patis interiors
amb mitjans verticals i bastida en planta baixa de patis.

C

Consell de cent

288

Enderroc d’edifici existent amb manteniment de façana
principal.
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Adreça

Descripció

C

Cornet i mas

29

C

Còrsega

331

Modificació de projecte d’una llicència concedida. En total
en resulten 19 habitatges, un local comercial, espais
comuns, 19 trasters, 28 places d’aparcament per a cotxes,
8 places per a motos i 36 places per a bicis.

C

Còrsega

418

Reforma i canvi d'ús d'edifici d'oficines a edifici plurifamiliar
per a 22 habitatges, local, piscina y 23 aparcaments.

C

Costa

41

Construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres.

C

Craywinckel

20

Segregació d'un habitatge existent en dos habitatges a la
planta tercera.

Av

Diagonal

C

Fernando Poo

C

Garcilaso

C

Gran de Gràcia

C

Gran de sant
Andreu

C

Hospital

C

Josep Bertrand

C

Llobera

C

Major de Can
Caralleu

331

Rehabilitació de la totalitat de la terrassa de la planta
primera en edifici plurifamiliar.

Rehabilitació d'edifici entre mitgeres, que consta inicialment
de 15 habitatges i dos locals amb increment de 14 noves
entitats d'habitatge, sense increment de volum o sostre
edificable ni canvi de l'ús principal de l'edifici, resultant un
edifici que constarà d'un total de 29 habitatges, dos locals
comercials mantenint l’aparcament.

39

Consolidació dels balcons de façana principal d’habitatge
plurifamiliar amb col·locació de bastida tubular.

170

Construcció d'edifici plurifamiliar per a 10 habitatges. La
proposta no preveu ni soterrani ni previsió de places
d'aparcament.

15

306

56

5

126
11

Rehabilitació puntual de façana d'edifici existent catalogat
amb nivell B per Patrimoni (Casa Cama i Escurra).
Millora de local comercial amb modificacions al rètol
identificador, a l'enllumenat, retirada d'instal·lacions
obsoletes i millora en l'accessibilitat.
Instal·lació d'un ascensor en l'antic hospital de la Santa
Creu, actualment la biblioteca de Catalunya.
Substitució d'ascensor secundari existent, per un nou
ascensor de 110cmx90cm de cabina.
Construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres.
Ampliació d’aparcament existent del Centre Esportiu
Municipal Can Caralleu.
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Adreça

Descripció

C

Mallorca

45

C

Mallorca

186

C

Marc Aureli

8

Canvi d'ús de dos locals en habitatge en planta entresol
tercera.

C

Marc Aureli

8

Canvi d'ús de dos oficines a habitatge en planta entresol
primera.

C

Nàpols

C

Pelai

54

Reforma interior d'edifici comercial protegit amb nivell B per
Patrimoni (antics Magatzems Damián), amb ampliació de
zona de venda, restauració de la façana principal i
instal·lació de rètol identificador.

Pg

Picasso

36

Substitució de la fusteria d'alumini existent per unes noves
de fusta, rèplica del model original de la finca en quant
forma, sistema d'apertura i color.

C

Ramon Albó

75

Construcció d’edifici per un Centre Ocupacional per a
l’atenció a persones amb discapacitats intel·lectual i
funcional.

C

Sancho de Ávila

41

Excavació fins a una profunditat màxima de 3 metres d'un
solar edificat per a la realització de tractaments de
recuperació sostenible del sòl, i posterior terraplenat.

Av

Sant Ramon
Nonat

1

C

Tenor Masini

27

Construcció de dos edificis unifamiliar i dues piscines al pati
interior d’illa.

C

Tuset

13

Gran rehabilitació d'edifici plurifamiliar per a 26 habitatges
reformats i 12 habitatges de nova creació.

Ctra

Vallvidrera al
Tibidabo
Vergós

83

Rehabilitació del sota coberta del ràfec de la façana sud.

11

Reforma i canvi d'ús d'un edifici existent en un edifici
plurifamiliar entre mitgeres per a 5 habitatges.

C

324

Reforma i canvi d’ús d’oficines a sanitari d’edifici per a
implantar-hi un centre ginecològic. La previsió de places
d’aparcament de l’edifici es resol amb la reserva de 46
places en la planta -1 de l’edifici veí (Mallorca, 43).
Rehabilitació de la façana posterior, patis laterals i
adequació formal de l’ascensor. Inclou bastida.

Segregació de l'habitatge existent en planta 4, en dos
habitatges.

Substitució de coberta inclinada al Col·legi Sant Ramon
Nonat, amb mitjans auxiliars.
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